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PREAMBUL - Implementarea principiilor de Guvernanţă corporativă
Codul de guvernanta al EVERGENT Investments este aliniat la prevederile
Regulamentului ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă
de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
Financiară (Reg. ASF nr. 2/2016), Codului de guvernanta corporativa al Bursei de
Valori Bucuresti, principiilor OECD de Guvernanţă corporativă, precum si celor
mai bune practici in materie.
(Reg. ASF nr. 2/2016 – art. 2 alin. f)
Guvernanță corporativă reprezinta ansamblul principiilor care stau la baza administrării unei
entități reglementate, având ca scop protejarea și armonizarea intereselor tuturor categoriilor
de participanți la activitatea entității reglementate, respectiv: administratori, directori,
angajați, clienți și parteneri de afaceri, autorități centrale și locale, etc.
(Reg. ASF nr. 2/2016 – art. 4 alin. 1)
Entitățile reglementate (…) au obligaţia să adopte măsurile corespunzătoare privind aplicarea
unui sistem de guvernanţă corporativă care să asigure o administrare corectă, eficientă și
prudentă bazată pe principiul continuităţii activităţii.
Guvernanţa corporativă se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile
între diferitele categorii de participanţi la activitatea companiei, cum sunt actionarii, consiliul
de administraţie, managerii, angajatii, auditorii, specificându-se totodată modul in care se iau
deciziile cu privire la activitatea companiei, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt
mijloacele de atingere a lor şi cum se monitorizează performanţele economice.
Practica si dialogul cu actionarii confirma necesitatea intensificării preocuparilor EVERGENT
Investments de acceptare a formalizarii guvernanţei corporative, deoarece s-a observat că
organizaţiile care se dedică implementării principiilor acesteia au reuşit să asigure cadrul
institutional pentru maximizarea performanţelor.
În acest context, implementarea şi dezvoltarea principiilor de guvernanţa corporativa, precum
si dezvoltarea practicilor de afaceri responsabile si transparente, reprezinta o necesitate în
fundamentarea şi aplicarea strategiilor şi politicilor de investitii, de administrare a portofoliilor
si de implementare a obligatiilor de conformitate.
Avand astfel definite coordonatele desfasurarii activitatii prin implementarea principiilor de
Guvernanta corporativa, sunt create premisele pentru obtinerea unei cresteri a performantei
EVERGENT Investments, in scopul crearii si distribuirii de profit, precum si pentru
armonizarea intereselor tuturor partilor implicate in relatia cu compania.
Astfel, in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 2/2016 si ca urmare a faptului că
prin implementarea şi aplicarea principiilor guvernanţei corporative se asigură pentru companii
nu doar o balanţă între conformitate şi performanţă, ci chiar o reală crestere a eficienţei
economice şi a climatului de investiţii, Consiliul de administratie a decis revizuirea Codului de
guvernanta corporativa.
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Documentul integreaza principiile si procedurile de guvernanta corporativa stipulate in
Regulamentul ASF nr. 2/2016, Codul de guvernanta corporativa al Bursei de Valori Bucuresti,
precum si in documentele suport, identificate pana la data prezentei editii, care prezinta cele
mai bune practici in materie.
Consiliul de administratie prezinta Adunarii generale a actionarilor, in cadrul Raportului anual
de activitate, o notă explicativă în care sunt descrise evenimentele relevante înregistrate în
cursul exerciţiului financiar în legătură cu aplicarea prevederilor Regulamentului ASF nr.
2/2016.
Implementarea Codului de guvernanta corporativa in activitatea curenta asigura:
1.
protectie imbunatatita a drepturilor actionarilor;
2.
armonizarea intereselor tuturor partilor implicate in relatia cu compania: actionari,
administratori, manageri, auditori, angajați, etc;
3.
cresterea transparentei actului managerial printr-o comunicare sustinuta cu actionarii;
4.
o balanţă între conformitate şi performanţă;
5.
stabilirea unor criterii transparente in procedura de alegere a membrilor Consiliului de
administraţie si a conducerii executive;
6.
cadrul necesar pentru alegerea unui Consiliu de administratie cu o structura si
componenta care conduc la cresterea eficientei Consiliului de administratie; astfel, se
recomanda actionarilor sa aiba in vedere la alegerea administratorilor:
a. respectarea principiului de majoritate a administratorilor neexecutivi si de majoritate
a independentilor dintre membri neexecutivi; o structura a consiliului cu un numar
suficienti de administratori independenti asigura functionarea comitetelor
consultative necesare, in acord cu recomandarile de aplicare a principiilor de
guvernanta corporativa;
b. realizarea unui echilibru intre numarul administratorilor vechi, care prin experiență
și cunoaștere a companiei asigura continuitea activitatii si administratorii noi, care
incurajeaza dezvoltarea de idei noi.
Conformitatea cu legislatia incidenta si cu reglementarile aplicabile
In ceea ce priveste legislatia incidenta care se aplică EVERGENT Investments, guvernanta
corporativa in principal stabileste cadrul (structurile si procesele) care permite
administratorilor sa isi indeplineasca responsabilitatile legale si sa supravegheze respectarea
legislatiei.
Cadrul juridic care guverneaza activitatea EVERGENT Investments:
➢ Legea nr. 31/1990 privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare - prevederi
aplicabile pentru calitatea EVERGENT Investments de societate pe actiuni;
➢ Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă;
➢ Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative;
➢ Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative;
➢ Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative;
➢ Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
➢ Regulamentul ASF nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de
către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere
Financiară;
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➢ Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de
administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori si a depozitarilor
organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare;
➢ Regulamentul ASF nr. 7/2020 privind autorizarea si functionarea fondurilor de investitii
alternative;
➢ Codul Bursei de Valori Bucuresti;
➢ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
➢ Reglementarile UE privind piata de capital (DAFIA, Reg. UE 231/2013, Reg. UE 596/2016,
Reg. UE 679/2016, etc).
EVERGENT Investments se conformeaza reglementărilor ASF privind sistemul de
guvernanţă corporativă care respecta următoarele cerințe (Reg. ASF nr. 2/2016 –
art. 4 alin.2):
a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
b) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor;
c) administrarea corespunzătoare a riscurilor/managementul riscurilor;
d) adecvarea politicilor și strategiilor, precum și a mecanismelor de control
intern;
e) asigurarea unui sistem eficient de comunicare și de transmitere a
informaţiilor;
f) aplicarea unor proceduri operaționale solide, care să împiedice divulgarea
informațiilor confidențiale.
Actul constitutiv cuprinde prevederi explicite privind:
1. stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii
conducerii executive/conducerii superioare şi a societății în ansamblu, precum
şi evaluarea anuală a modului de aplicare a criteriilor;
2. analizarea adecvarii, eficienței și actualizarii sistemului de administrare a
riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute, precum şi a
modului de administrare a riscurilor aferente la care societatea este expusă;
3. asigurarea respectarii cerințelor privind externalizarea/delegarea unor
activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât şi pe
toată durata externalizării/delegării;
4. analizarea și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să
corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor şi intereselor pe termen lung şi să
cuprindă măsuri pentru prevenirea apariţiei conflictelor de interese;
5. asigurarea dezvoltarii şi aplicarea standardelor etice şi profesionale pentru a
asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul societății în
vederea prevenirii apariţiei conflictelor de interese;
6. aprobarea apetitului şi a limitelor toleranţei la risc ale societatii, precum şi a
procedurii pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea şi
raportarea riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
7. asigurarea elaborarii planurilor pentru asigurarea continuităţii activităţii şi
pentru situaţiile de urgenţă și evaluarea semestrială a acestora.
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In conformitate cu reglementarile ASF, EVERGENT Investments are adoptate reguli si
proceduri privind:
➢ Structura organizatorică - repartizarea funcțiilor și responsabilităților;
➢ Funcția permanentă de verificare a conformității;
➢ Funcția permanentă de audit intern;
➢ Functia permanenta de administrare a riscurilor;
➢ Politici si proceduri ce vizeaza adoptarea deciziilor de investitii in conformitate cu
obiectivele, strategia de investitii si profilul de risc;
➢ Strategia si politica de investitii a EVERGENT Investments;
➢ Politica privind prevenirea si gestionarea conflictelor de interese;
➢ Politici şi practici de remunerare pentru categoriile de personal ale căror activităţi
profesionale au un impact semnificativ asupra profilului său de risc;
➢ Politici și proceduri de prevenire a practicilor frauduloase, inclusiv a celor despre care se
poate estima în mod rezonabil că afectează stabilitatea și integritatea pieței;
➢ Proceduri și dispoziții care permit executarea promptă, echitabilă și rapidă a ordinelor;
➢ Politica de administrare a lichiditatilor si de management a riscului de lichiditate;
➢ Diligenta in monitorizarea valorilor mobiliare din portofoliu si exercitarea atributiilor de
actionar in societatile din portofoliu;
➢ Prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism;
➢ Politicile si procedurile de evaluare a activelor si de calculare a valorii unitare a activului
net pe actiune (VUAN);
➢ Strategii de exercitare a drepturilor de vot;
➢ Proceduri si dispozitive de control si de protectie in domeniul prelucrarii electronice a
datelor si de garantare a securității, a integrității și a confidențialității informațiilor;
➢ Politici si proceduri contabile;
➢ Reguli și proceduri privind delegarea activitatilor desfasurate de EVERGENT
Investments.
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Capitolul 1. Structura Organizatorică
Repartizarea funcțiilor și a responsabilităților
Respectarea prevederilor Reg. ASF nr. 2/2016 – art. 4 alin. 2
a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente și adecvate;
b) alocarea adecvată şi separarea corespunzătoare a responsabilităţilor.
EVERGENT Investments stabileste şi aplica proceduri decizionale si o structura
organizatorica si ierarhica care asigura repartizarea functiilor si a
responsabilitatilor în mod clar si formalizat.
Denumirea societatii este EVERGENT Investments S.A.
Forma juridica: Societatea este înființată ca persoana juridica română de drept privat,
organizata ca societate pe actiuni, sub forma unei societăți de investiții, încadrată conform
reglementărilor aplicabile ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail,
autoadministrat, fiind autorizat de A.S.F. în calitate de administrator de fonduri de investitii
alternative.
Functionarea societatii: Societatea functioneaza in conformitate cu (a) legislatia speciala
privind fondurile de investitii alternative de tipul societatilor de investitii si cele privind
administratorii de fonduri de investitii alternative; (b) legislatia privind societatile admise la
tranzactionare pe o piata reglementata; (c) dispozitiile legale privind societatile cu personalitate
juridica; (d) prevederile Actului constitutiv si ale reglementarilor interne.
Sediul social si sediul central al societatii, care este si sediul principal de desfasurare a
activitatii este situat in Romania, municipiul Bacau, strada Pictor Aman nr. 94 C, judetul Bacau.
Capitolul 1.1. Adunarea generală a acţionarilor
Adunarea generala a actionarilor (AGA) este organul suprem de deliberare și decizie al
EVERGENT Investments și funcționează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale
Actului constitutiv al societății. Adunarile generale ordinare si extraordinare sunt convocate de
catre Consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile legale si statutare.
Adunarea generala a actionarilor adopta hotarari pe baza unor proiecte propuse de catre
Consiliul de administratie si/sau actionari. Hotararile AGA, semnate de presedintele de sedinta,
sunt raportate catre ASF, BVB si facute publice prin depunerea și menționarea acestora la
Registrul Comerțului, publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, afisare pe siteul companiei. Hotararile AGA sunt executorii (de imediata aplicare) din momentul adoptarii lor
daca, din cuprinsul lor sau din dispozitii legale, nu este prevazut un alt termen la care urmeaza
sa devina executorii.
Proceduri de desfasurare şi de vot
Principii recomandate: Administratorii au obligatia legala de a avea grijă de interesele
tuturor actionarilor. Daca actionarii nu voteaza, ei nu se pot plange ca punctele lor de vedere
nu sunt luate in considerare. Stabilirea procedurilor de participare si de vot este atributul
exclusiv al Consiliului de administratie.
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EVERGENT Investments a implementat votul prin corespondenta cu transmitere electronica
incepand cu aprilie 2008, pe baza Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 11 iulie 2007, primind avizul ASF pe procedura elaborata. Ulterior,
implementarea prevederilor Directivei in Regulamentul ASF nr. 6/2009 si preluate in prezent
in Regulamentul nr. 5/2018, a mentinut conformitatea continutului Procedurii cu cerintele
Regulamentului.
Consiliul de administratie va putea decide si tinerea AGA prin mijloace electronice constand in:
1. transmisia in timp real a Adunarii generale;
2. comunicarea bidirectionala in timp real, care le permite actionarilor sa se adreseze de la
distanta Adunarii generale;
3. un sistem de vot in cursul Adunarii generale, care nu necesita desemnarea unui reprezentant
care sa fie prezent fizic la adunare.
Aceasta procedura respecta legislatia comunitara in materie, “Directiva 2007/36/CE a
Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007, privind exercitarea anumitor drepturi
ale actionarilor in cadrul societatilor comerciale cotate la bursa”, transpusa in legislatia
nationala.
Cerinte de cvorum si adoptare hotarari
Articolul 6 - alineatele 18, 19 din Actul Constitutiv al EVERGENT Investments, prevede
urmatoarele cerinte de cvorum si adoptare a hotararilor:
(18) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale ordinare este necesară
prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numărul total de drepturi
de vot. Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor
exprimate. Daca Adunarea generală ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii
conditiilor prevazute la alineatul precedent, adunarea ce se va intruni la o a doua
convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai
adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor
exprimate.
(19) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii generale extraordinare este necesară la
prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total
de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând
cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu
majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de
modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a
capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare
a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute
de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
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Capitolul 1.2. Consiliul de administraţie
Respectarea prevederilor Reg. 2/2016 - Cap II Responsabilităţile consiliului art.
7 - 22
Structura și componența consiliului sunt stabilite în conformitate cu cerinţele legislaţiei
specifice aplicabile fiecărei categorii de entități reglementate, astfel încât acesta să-şi
îndeplinească în mod eficient obligaţiile ce îi revin. (art. 7)
Responsabilităţile de bază ale consiliului cu privire la aplicarea principiilor guvernanţei
corporative sunt menționate în actul constitutiv și sunt dezvoltate în politicile interne și/sau
regulamentele interne în conformitate cu legislaţia specifică aplicabilă EVERGENT
Investments. (art. 8)
Consiliul este responsabil cu constituirea unui comitet de remunerare în condiţiile
reglementărilor specifice aplicabile EVERGENT Investments. Comitetul de remunerare are
obligaţia de a înainta anual consiliului sau ori de câte ori este cazul rapoarte privind activitatea
desfăşurată. Consiliul poate constitui, în funcţie de natura, amploarea şi complexitatea riscurilor
inerente activităţii EVERGENT Investments şi alte comitete consultative care emit recomandări
fundamentate pentru consiliu (art. 9).
Delegarea responsabilităţilor consiliului către conducerea executivă/conducerea superioară
se efectuează în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale legislației specifice aplicabile fiecărei categorii
de entităţi reglementate. (art. 10)
Consiliul este responsabil pentru managementul strategic, îndeplinirea obiectivelor stabilite
și, în funcție de sistemul de administrare, elaborează/avizează planul de afaceri şi are
obligaţia ca, în baza unor dispoziţii formale și transparente, să efectueze evaluarea poziţiei
financiare. (art. 11 - (1))
Consiliul are obligația de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității
conducerii executive/conducerii superioare și a EVERGENT Investments în ansamblu și de a
evalua anual modul de aplicare a criteriilor. (art. 11 - (2))
Activitățile desfășurate de către EVERGENT Investments și perspectivele de dezvoltare ale
acesteia se analizează cel puțin o dată pe an de către consiliu. (art. 12)
Consiliul are responsabilitatea de a se asigura că există un cadru adecvat de verificare a
modului în care se aplică legislaţia specifică privind raportarea către A.S.F. (art. 13)
Consiliul poate stabili cu auditorul financiar un cadru formal și transparent prin intermediul
căruia să i se furnizeze informații corecte, complete și la timp referitoare la modul în care se
aplică principiile și practicile de raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudențială.
(art. 14)
Consiliul are responsabilitatea de a se asigura că există un cadru adecvat de verificare a
informaţiilor transmise către A.S.F., la solicitarea acesteia, privind anumite acţiuni
întreprinse de entitatea reglementată. (art. 15)
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Consiliul analizează adecvarea, eficienţa şi actualizarea sistemului de administrare si
management al riscului în vederea gestionării eficiente a activelor deţinute de EVERGENT
Investments, precum și modul de administrare a riscurilor aferente la care aceasta este
expusă. (art. 16. 1)
Sistemul de administrare si management al riscului prevăzut anterior asigură concordanța
activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul
controlului. (art. 16. 2)
Sistemul de control intern al EVERGENT Investments se instituie la un nivel ierarhic adecvat
şi raportează direct consiliului sau conducerii executive/conducerii superioare, după caz, este
independent de structurile organizatorice operaţionale şi de cele de suport pe care le
controlează şi monitorizează. (art. 17. 1)
Sistemul de control intern al EVERGENT Investments asigură verificarea adecvării proceselor
de identificare, evaluare, monitorizare, gestionare şi raportare a riscurilor, a fiabilităţii
informaţiilor financiare şi nefinanciare raportate intern şi extern, și a conformității acestora
cu legislația specifică aplicabilă, precum și cu deciziile interne ale EVERGENT Investments.
(art. 17. 2)
Consiliul se asigură de respectarea cerințelor privind externalizarea sau delegarea unor
activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acestora, cât și pe toată durata
externalizării sau delegării. (art. 18 - (1))
Externalizarea sau delegarea unor activităţi operaţionale sau funcții se realizează doar în
condițiile aplicării legislației specifice și în condițiile în care nu va avea niciuna dintre
următoarele consecinţe:
a) deteriorarea semnificativă a calităţii sistemului de guvernanţă al EVERGENT
Investments;
b) creșterea nejustificată a riscului operaţional;
c) imposibilitatea A.S.F. de a monitoriza respectarea de către EVERGENT Investments a
obligaţiilor care îi revin;
d) împiedicarea furnizării de servicii continue și de calitate către consumatorii de produse
financiare. (art. 18 - (2))
Consiliul/Comitetul de remunerare analizează și stabilește politica de remuneratie fixa de
baza si politica de remuneratie variabila a EVERGENT Investments, astfel încât aceasta să
corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă
măsuri pentru prevenirea apariţiei conflictelor de interese. (art. 19 - (1))
Consiliul se asigură că toate angajamentele referitoare la remuneratie sunt structurate corect
și responsabil și că politicile de remunerare permit și promovează o administrare eficientă a
riscurilor fără a conduce la o asumare de riscuri care să depășească nivelul toleranței la risc
al EVERGENT Investments. (art. 19 - (2))
Politica de remuneratie fixa de baza si politica de remuneratie variabila a EVERGENT
Investments este stabilită în baza unei analize fundamentate și a unor indicatori bine definiți
ai performanței individuale a celui remunerat, corelate cu performanța colectivă si in baza
unei repartizări judicioase a cheltuielilor societatii, acolo unde este posibil, precum și având în
vedere evitarea stabilirii unor stimulente care să încurajeze asumarea excesivă de riscuri sau
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în conformitate cu principiile enunțate în reglementările specifice societății. Indicatorii de
performanță sunt stabiliți în funcție de specificul activității EVERGENT Investments. (art. 19
- (3) și (4))
Nivelul remuneraţiei se stabilește în strânsă concordanţă cu responsabilitățile și
angajamentele aferente atribuțiilor. (art. 20)
Consiliul si conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, au obligația de a
comunica cu părțile interesate în baza unei strategii de comunicare care respectă cel puțin
următoarele cerințe:
a) asigurarea unui tratament echitabil pentru acționari și părți interesate;
b) comunicarea informațiilor în timp util;
c) asigurarea unui cadru transparent de comunicare. (art. 21)
Pentru Grupul EVERGENT Investments, Consiliul de administrație al EVERGENT
Investments (societatea-mama) are responsabilitatea generală de a asigura o guvernanță
internă adecvată în cadrul grupului, respectiv un sistem de guvernanță corespunzător
structurii, activității și riscurilor, atat la nivel de grup, cât şi la nivel de filiale. (art. 22 - (1))
Consiliul EVERGENT Investments stabilește un sistem de guvernanță care să contribuie la o
supraveghere eficientă a filialelor sale și care să ia în considerare natura, amploarea și
complexitatea riscurilor la care se expun grupul și filialele, respectând în același timp
responsabilitățile juridice și de guvernanță aferente filialelor. (art. 22 - (2))
Consiliul filialei aplică principii și politici de guvernanță internă similare cu cele ale societățiimamă, cu excepția cazului în care există alte cerințe legale care conduc la stabilirea unor
politici proprii. (art. 22 - (3))
Consiliul filialei împreună cu cel al societății - mamă evaluează deciziile și practicile la nivel
de grup pentru a se asigura că acestea nu conduc la nerespectarea dispozițiilor legale sau a
normelor prudențiale aplicabile filialei și nu afectează administrarea sănătoasă și prudentă.
(art. 22 - (4))
Societatea este administrata de catre un Consiliu de administratie compus dintr-un numar de 5
membri, persoane fizice, alesi sau numiti de adunarea generala pe o perioada de 4 ani, cu
posibilitatea de a fi realesi. Membrii Consiliului de administratie sunt avizati de ASF.
In activitatea sa, Consiliul de administratie adopta hotarari. Hotararile Consiliului de
administratie sunt valabile daca au fost prezenti mai mult de jumatate din numarul membrilor
sai, iar hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Presedintele Consiliului de
administratie va avea votul decisiv în caz de paritate a voturilor. Nu poate avea vot decisiv
presedintele Consiliului de administraţie care este, în acelaşi timp, director al societatii.
Hotararile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori si ceilalti administratori si sunt
executorii din momentul comunicarii lor in scris sau din momentul informarii generale, prin
intermediul secretariatului Consiliului de administratie, daca in cuprinsul lor nu este prevazut
un alt termen ulterior informarii, de la care urmeaza sa intre in vigoare.
Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte si un vicepresedinte.
Presedintele consiliului de administratie poate îndeplini si functia de director general al
societatii, iar vicepresedintele poate indeplini si functia de director general adjunct. Presedintele
prezideaza sedintele. În caz de absenta a presedintelui, lucrarile sunt conduse de vicepresedinte.
12
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Presedintele Consiliului de administratie are urmatoarele responsabilitati de baza:
(a) coordonează activitatea Consiliului de administrație;
(b) convoaca Consiliul de administratie;
(c) stabilește ordinea de zi a Consiliului de administrație;
(d) veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului cu privire la punctele aflate pe
ordinea de zi;
(e) prezideaza sedintele Consiliului de administratie;
(f) asigura reprezentarea Consiliului de administratie in raport cu Directorii prin semnarea
contractelor de administratie si de management;
(g) urmareste indeplinirea hotararilor Consiliului de administratie;
(h) semneaza procesul verbal de sedinta al Consiliului de administratie alaturi de un alt
administrator, daca a prezidat sedinta;
(i) conduce lucrarile AGA si supune dezbaterii si aprobarii AGA problemele inscrise pe ordinea
de zi;
(j) veghează la buna funcționare a organelor societății.
Presedintele poate sa aiba si alte atributii stabilite de catre Consiliul de administratie al societatii
prin hotarare sau prevazute in mod expres in dispozitii legale.
Vicepresedintele Consiliului de administratie indeplineste atributiile Presedintelui, in
absenta acestuia. Vicepresedintele poate sa aiba si alte atributii stabilite de catre Consiliul de
administratie al societatii prin hotarare sau prevazute in mod expres in dispozitii legale.
Membrii Consiliului de administraţie pot fi reprezentaţi la întrunirile consiliului doar de către
alţi membri. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
Prevederile statutare reglementeaza situatiile privind:
(a) administrarea societatii in perioada tranzitorie dintre data expirarii mandatelor vechilor
administratori si data validarii noilor administratori de catre autoritatea competenta;
(b) procedura de completare a Consiliului, la vacantarea de locuri;
(c) organizarea si desfasurarea sedintelor Consiliului de administratie.
Consiliul de administratie are urmatoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate:
(a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
(b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea
planificării financiare;
(c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea drepturilor şi a obligaţiilor acestora;
(d) supravegherea activităţii directorilor;
(e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea
hotărârilor acesteia;
(f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii de insolvenţă a societăţii;
(g) îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor stabilite în sarcina consiliului de administraţie
de către adunarea generală a acţionarilor;
(h) înfiinţarea/desfiinţarea de sucursale şi alte sedii secundare, fără personalitate juridică, sau
schimbarea sediului acestora;
(i) stabilirea şi aprobarea procedurilor de vot în cadrul adunării generale a acţionarilor;
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(j) înfiinţarea altor societăţi sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al
altor societăţi, în condiţiile prevazute de reglementările legale;
(k) gajarea, închirierea, constituirea de garanţii reale mobiliare şi ipotecarea bunurilor
societăţii, in urmatoarele conditii:
• Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active
din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste,
individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor
imobilizate, mai putin creantele, sunt incheiate de catre Consiliul de administratie
sau directorii societatii, numai dupa aprobarea prealabila de catre Adunarea generala
extraordinara a actionarilor.
• Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare
individuala sau cumulata fata de acelasi contractant sau persoane implicate ori care
actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor
imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile
pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de
adunarea generala extraordinara a actionarilor.
(l) stabilirea criteriilor relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii conducerii
executive/conducerii superioare şi a societății în ansamblu, precum şi evaluarea anuală a
modului de aplicare a criteriilor;
(m) analizarea adecvarii, eficienței și actualizarii sistemului de administrare a riscului în
vederea gestionării eficiente a activelor deţinute, precum şi a modului de administrare a
riscurilor aferente la care societatea este expusă;
(n) asigurarea respectarii cerințelor privind externalizarea/delegarea unor activități
operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât şi pe toată durata
externalizării/delegării;
(o) analizarea și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei
de afaceri, obiectivelor şi intereselor pe termen lung şi să cuprindă măsuri pentru prevenirea
apariţiei conflictelor de interese;
(p) asigurarea dezvoltarii şi aplicarea standardelor etice şi profesionale pentru a asigura un
comportament profesional şi responsabil la nivelul societății în vederea prevenirii apariţiei
conflictelor de interese;
(q) aprobarea apetitului şi a limitelor toleranţei la risc ale societatii, precum şi a procedurii
pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea şi raportarea riscurilor
semnificative la care este sau poate fi expusă societatea;
(r) asigurarea elaborarii planurilor pentru asigurarea continuităţii activităţii şi pentru situaţiile
de urgenţă și evaluarea semestrială a acestora.
Alte atributii ale Consiliului de administratie:
(a) elaborarea politicii generale de investiţii;
(b) contractarea de imprumuturi de numerar;
(c) încheierea contractelor cu depozitarul, auditorul şi entitatea care ţine evidenţa acţionarilor;
(d) delegarea dreptului de reprezentare a societatii catre alti administratori, fixand si limitele
mandatului;
(e) aprobarea reglementarilor interne ale societatii, regulamentului intern si procedurilor de
conformitate, audit intern, administrarea riscurilor si asistenta juridica a angajatilor,
directorilor si membrilor Consiliului de administratie;
(f) negocierea Contractului colectiv de munca;
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(g) aprobarea infiintarii/desfiintarii Comitetului de directie, cu cvorumul de adoptare a
hotararilor prevazut in Actul constitutiv;
(h) aprobarea organizarii societatii, organigrama si limitele de salarizare;
(i) desemnarea persoanei/persoanelor in functia de inlocuitor de director;
(j) aprobarea nivelului participarii la planul de beneficii pentru administratori si directori, platit
inclusiv prin alocarea de actiuni sau optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, cu
respectarea prevederilor Actului constitutiv;
(k) asigurarea ca societatea dispune de un sistem informatic care sa permita pastrarea in
siguranta a evidentelor pretului de piata pentru fiecare activ din portofoliu, a valorii activului
net, a valorii unitare a activului net pentru perioadele reglementate de raportare,
evidentierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor si tarifelor datorate, cu
pastrarea istoricului acestor operatiuni pe o perioada de minimum 5 ani;
(l) aprobarea rapoartelor de activitate ale compartimentelor de audit intern, conformitate si
managementul riscurilor;
(m) aprobarea planului de investigatii al compartimentului de conformitate;
(n) dispunerea de masuri pentru remedierea oricarei situatii de incalcare a legilor,
reglementarilor in vigoare incidente pietei de capital sau a procedurilor interne de catre
EVERGENT Investments sau de catre angajatii acesteia, in urma analizarii propunerilor
inaintate in scris de ofiterul de conformitate;
(o) notificarea ASF si a institutiilor pietei de capital implicate asupra situatiilor constatate de
ofiterul de conformitate privind incalcarea regimului juridic aplicabil pietei de capital si
asupra masurilor adoptate;
(p) aprobarea planului multianual si anual de audit intern si resursele necesare;
(q) aprobarea rapoartelor de audit intern si planurilor de masuri pentru implementarea
recomandarilor;
(r) aprobarea rezultatelor simularilor de criza;
(s) aprobarea rapoartelor de risc trimestriale ale compartimentului management risc;
(t) aprobarea incadrarii informatiilor in categoriile de informatii privilegiate si confidentiale
si masurilor luate pentru gestionarea acestora;
(u) aprobarea metodelor de evaluare a activelor conform Standardelor internationale de
evaluare, care cuprind in principal:
•
metodele abordarii prin piata;
•
metodele abordarii prin venit;
•
metodele abordarii prin cost.
(v) aprobarea si examinarea oricarei modificari a politicilor si procedurilor de evaluare a
activelor;
(w) rezolvarea oricaror alte probleme stabilite de Adunarea generala a actionarilor ori de catre
reglementarile sau dispozitiile legale.
Principalul obiectiv al Consiliului de administratie, pe termen mediu si lung, definit si
determinat de particularitatile EVERGENT Investments si de contextul macroeconomic in care
activeaza, este asigurarea unui echilibru intre continuitatea activitatii in conditii optime si
satisfacerea asteptarilor actionarilor.
Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la
mandat si de cele special prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile, Legea nr. 74/2015
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privind administratorii de fonduri alternative, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,
Legea nr. 24/2017 privind emitentii si operatiunile de piata, reglementarile ASF aplicabile si de
prevederile Actului constitutiv.
Membrii Consiliului de administratie detin cunostintele, competentele si experienta adecvata
pentru intelegerea activitatilor societatii, in special principalele riscuri asociate acestor
activitati, precum si activele in care EVERGENT Investments investeste. Membrii Consiliului de
administrație îndeplinesc în permanență cerințele de reputație, onestitate și integritate,
conform reglementărilor în materie.
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Capitolul 1.3. Comitetele consultative ale Consiliului de administratie
Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din membrii ai consiliului,
insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in
domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor si salariatilor sau
nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere 1, s.a. Consiliul de
administratie stabileste regulile interne ale comitetelor constituite.
Comitetele consultative sunt formate de regula din membri neexecutivi si independenti care
supravegheaza activitatea specifica a conducerii executive. In activitatea curenta se asigura astfel
o diviziune clara a responsabilitatilor de supraveghere si control in raport cu atributiile
conducerii executive.
Activitatea comitetelor este coordonata de un presedinte, ales dintre membrii sai. Consiliul de
administratie va fi informat de indata cu privire la alegerea presedintelui. Consiliul de
administratie poate stabili responsabilitati suplimentare pentru presedintii de comitete,
stabilind in acelasi timp si indemnizatia corespunzatoare.
Comitetele consultative ale Consiliului de administratie trebuie sa fie formate din cel putin 2
membri2 , conform prevederilor legale si statutare.
EVERGENT Investments respecta cerintele legale si recomandarile BVB, care privesc:
➢ cel puţin un membru al fiecărui comitet trebuie să fie administrator neexecutiv independent;
➢ comitetul de audit şi cel de remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi;
➢ cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină experienţă în aplicarea
principiilor contabile sau în audit financiar;
➢ comitetul de nominalizare-remunerare este format din membri neexecutivi, iar majoritatea
membrilor trebuie să fie independenti - recomandarea BVB pentru categoria Premium;
➢ comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor
comitetului de audit trebuie să fie independenți” - recomandarea BVB pentru categoria
Premium.
➢ comitetul de investitii este format din membri neexecutivi, iar majoritatea membrilor
comitetului trebuie sa fie independenti.
Comitetul de Audit
Comitetul de audit este un comitet permanent al Consiliului de administratie, independent de
conducerea executiva a EVERGENT Investments. Comitetul de audit asista Consiliul de
administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale in domeniul raportarii financiare,
controlului intern, auditului intern si extern si managementului riscurilor. Comitetul emite
recomandari cu privire la diverse tematici care fac obiectul procesului decizional.
Componenta Comitetului de audit este stabilita de Consiliul de administratie.
1 Legea 31/1990 art. 140^2 alin

(1) Consiliul de administraţie poate crea comitete consultative formate din cel puţin 2 membri ai consiliului
şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea
administratorilor, directorilor, cenzorilor şi personalului sau nominalizarea de candidaţi pentru diferitele posturi de conducere.
Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.
2 Act Constitutiv, art. 7, alin. 24 - Consiliul de administratie poate infiinta comitete consultative formate din cel putin doi membri ai
consiliului, insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, cu respectarea cadrului legal
aplicabil, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor şi personalului sau nominalizarea de candidaţi pentru
diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta Consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor.
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Comitetul de audit este format dintr-un numar de 3 membri alesi dintre administratorii
neexecutivi. Majoritatea membrilor Comitetului vor fi administratori neexecutivi independenti
(in sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile). Presedintele Comitetului va fi un
administrator neexecutiv independent.
Comitetul de audit trebuie sa aiba calificarile prevazute de lege in domeniul in care societatea isi
desfasoara activitatea. Cel putin un membru al Comitetului de audit trebuie sa detina
competente in domeniul contabilitatii si auditului statutar, dovedite prin documente de
calificare pentru domeniile respective.
Atributii, responsabilitati:
(a) informeaza Consiliul de administratie cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in
ce mod a contribuit aceasta la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul Comitetului
de audit in acest proces;
(b) monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri
pentru a asigura integritatea acestuia;
(c) avizeaza Manualul de politici contabile al EVERGENT Investments;
(d) monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern de calitate si a sistemelor de
management al riscurilor societatii si a auditului intern in ceea ce priveste raportarea
financiara a EVERGENT Investments, fara a incalca independenta acestuia;
(e) monitorizeaza auditarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale
consolidate, in special efectuarea acestora, tinand cont de constatarile si concluziile
autoritatii competente, in conformitate cu reglementarile in materie in vigoare;
(f) analizeaza raportul de audit si/sau opinia auditorului financiar cu privire la aspectele
esentiale care rezulta din auditul financiar, precum si cu privire la procesul de raportare
financiara si recomanda masurile care se impun;
(g) analizeaza constatarile si recomandarile auditorului financiar privind deficientele
semnificative ale controlului intern, in ceea ce priveste procesul de raportare financiara;
(h) raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si face
recomandari Consiliului de administratie privind selectarea, numirea si inlocuirea acestuia,
supuse aprobarii AGA, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia, in conformitate
cu reglementarile in materie in vigoare;
(i) evalueaza si monitorizeaza independenta auditorului financiar sau a firmei audit si, in
special, oportunitatea prestarii unor servicii care nu sunt de audit, in conformitate cu
reglementarile in materie in vigoare;
(j) evalueaza conflictele de interese in legatura cu tranzactiile societatii, ale filialelor sale,
precum si ale administratorilor, directorilor si salariatilor acestora cu partile afiliate;
(k) orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii stranse, a carei
valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului
raport financiar) este aprobata de Consiliu in urma unei opinii obligatorii a Comitetului de
audit;
(l) avizeaza Carta auditului intern si procedurile de audit intern si de control intern;
(m) analizeaza si avizeza planul multianual si planul anual de audit intern, modificarile
interimare semnificative si necesarul de resurse aferente acestei activitati;
(n) analizeaza si avizeaza planul anual al investigatiilor compartimentului de conformitate si
modificarile acestuia;
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(o) se asigura ca analizele de audit intern si de control intern efectuate si rapoartele elaborate
sunt conforme cu planurile de audit si de control aprobate de Consiliul de administratie;
(p) monitorizeaza aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general
acceptate. Comitetul de audit primeste si evalueaza rapoartele echipei de audit intern,
analizeaza si avizeaza constatarile si recomandarile auditului intern si planul de masuri
pentru implementarea acestora;
(q) primeste raportul ofiterului de conformitate, analizeaza si avizeaza constatarile si
recomandarile propuse si planul de masuri pentru implementarea acestora;
(r) analizeaza si avizeaza raportul anual privind activitatea de audit intern;
(s) analizeaza si avizeaza raportul anual privind activitatea de conformitate;
(t) analizeaza si avizeaza raportul anual privind activitatea de administrare a riscurilor;
(u) analizeaza si avizeaza politica de risc, procedurile de risc si metodologiile de administrare a
riscurilor;
(v) analizeaza si avizeaza rapoartele de risc ale compartimentului management risc.
Comitetul de nominalizare - remunerare
Comitetul de nominalizare-remunerare este un comitet permanent, cu functie consultativa,
independent de conducerea executiva a EVERGENT Investments, subordonat Consiliului de
administratie.
Comitetul asista Consiliul de administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale in domeniul
nominalizarii si remunerarii membrilor pentru functii de conducere, precum si a remunerarii
acestora.
Comitetul este format din cel putin 2 membri neexecutivi, din care cel putin unul este membru
independent, in sensul ca respecta principiul independentei prevazut la art. 18 din
Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de
conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Atributii, responsabilitati:
a) elaboreaza recomandari privind politica de nominalizare a administratorilor si directorilor
societatii pentru a fi supuse aprobarii Consiliului de administratie;
b) avizeaza, anterior aprobarii de catre Consiliul de administratie, si monitorizeaza respectarea
politicii de remunerare a administratorilor, directorilor si salariatilor societatii, intocmite si
aplicate de conducerea executiva a societatii. In cazul in care sesizeaza nereguli in elaborarea
sau aplicarea politicii de remunerare, membrii comitetului comunica imediat in scris
conducerii executive situatiile constatate si urmaresc indreptarea acestora, informand in
consecinta membrii Consiliului de administratie. Conducerea executiva are obligatia
furnizarii unui raspuns, in scris, catre comitet in termen de 3 zile lucratoare de la momentul
primirii sesizarii, care la randul sau va informa membrii Consiliului de administratie. In
cazul in care conducerea executiva refuza sau amana nejustificat aplicarea modificarilor
solicitate de comitet, Consiliul de administratie are obligatia transmiterii catre A.S.F. a unui
raport constatator privind abaterile identificate in cadrul politicii de remunerare a
EVERGENT Investments SA. Raportul se transmite in termen de 10 zile lucratoare de la data
comunicarii scrise realizate de catre Comitetul de nominalizare- remunerare;
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c) poate elabora recomandari privind politica de remunerare la nivelul Grupului EVERGENT
Investments;
d) prezinta Consiliului de administratie raportul anual cu privire la remuneratiile si alte
avantaje acordate administratorilor si directorilor in cadrul exercitiului financiar;
e) ia nota de documentatia ce se pune la dispozitia auditorului financiar pentru analiza
tranzacţiilor raportate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 privind actele juridice
incheiate cu administratorii si directorii si, urmare a raportului de audit, va recomanda
masurile ce se impun a fi luate, daca este cazul;
f) elaboreaza recomandari privind ocuparea posturilor vacante in cadrul Consiliului de
administratie, cu respectarea hotararilor AGA si a legislatiei incidente;
g) elaboreaza recomandari privind adoptarea deciziei Consiliului de administratie si/sau a
conducerii executive pentru numirea, angajarea, eliberarea din functie, respectiv
concedierea directorilor de departamente si a personalului cu functii cheie si de control,
precum si pentru stabilirea nivelului de remunerare si a drepturilor si indatoririlor acestora;
h) evalueaza periodic nivelul de insusire si aplicare a cunostintelor de specialitate si face
recomandari privind procesul de actualizare continua a competentelor profesionale ale
administratorilor, directorilor;
i) face recomandari pentru imbunatatirea cunostintelor privind activitatea societatii in scopul
aplicarii celor mai bune practici de guvernanta corporativa;
j) monitorizeaza respectarea cerintelor si obligatiilor de transparenta, informare si raportare
privind informatiile din acest segment de activitate
Raportul anual al Comitetului de remunerare este prezentat Adunarii generale a actionarilor,
odata cu Situaţiile financiare ale Societatii, conform prevederilor art. 49 din Regulamentul ASF
nr. 2/2016.
Comitetul de investitii
Comitetul de investitii este un comitet permanent, cu functie consultativa, independent de
conducerea executiva a EVERGENT Investments SA, subordonat Consiliului de administratie.
Comitetul de investitii asista si sprijina Consiliul de administratie in indeplinirea
responsabilitatilor sale in domeniul elaborarii strategiilor si politicilor investitionale, al
implementarii politicii de investitii, al analizei performantei portofoliului de instrumente
financiare si al administrarii riscurilor aferente.
Comitetul este format din cel putin 2 membri neexecutivi, din care cel putin unul este membru
independent, in sensul ca respecta principiul independentei prevazut la art. 18 din
Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de
conducere si a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de
Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Comitetul de investitii are urmatoarele atributii:
(a) emite recomandari Consiliului de administratie privind strategia si politica de investitii;
(b) emite recomandari Consiliului de administratie privind directiile principale de activitate si
de dezvoltare a societatii;
(c) emite recomandari privind obiectivele anuale de investitii fundamentate in cadrul
programelor anuale de activitate;
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(d) emite recomandari Consiliului de administratie privind programele și/sau proiectele noi de
investire/dezinvestire ce sunt in competenta de aprobare a Consiliului de administratie;
(e) emite recomandari Consiliului de administratie privind:
• maximizarea performantei portofoliului de instrumente financiare;
• alocarea activelor pentru cresterea performantei, corelat cu programul de activitate
aprobat de AGA, cu Strategia si politica de investitii (AFIA) si prognozele
economice;
(f) analizeaza orice propunere de investitii care ii este adresata si propune Consiliului de
administratie noi oportunitati de investitii si metode de imbunatatire a activitatii de
gestionare eficienta a activelor. Propunerile de investitii care vor face obiectul analizei de
catre Comitetul de investitii vor viza, in principal:
▪ investitii in societatile in care EVERGENT Investments detine controlul, in
conformitate cu prevederile statutare si deciziile CA:
“art. 7 alin (18) lit. j) decide înființarea altor societăți sau persoane juridice,
inclusiv participarea la capitalul social al altor societati, in conditiile prevazute
de reglementarile legale”
▪ tranzactii cu valori mobiliare sau titluri de participare din portofoliu si neincluse
in programul de activitatea anual, care depasesc valoarea de 20 mil. lei;
▪ investitii in proiecte noi, tranzactii cu valori mobiliare nou emise si/sau neincluse
in portofoliu, precum si dezvoltarea de noi linii strategice;
(g) analizeaza si emite recomandari privind operatiunile de capital, majorari, diminuari de
capital social, precum si programele de rascumparare actiuni in scopul diminuarii capitalului
social sau in scopul derularii programelor Stock Option Plan;
(h) emite recomandari privind strategia de restructurare a portofoliului de active;
(i) emite recomandari privind strategiile de optimizare a portofoliului;
(j) realizeaza investigatii in domeniile din sfera sa de competenta.
Consilier al Consiliului de administratie
Prin decizie a Consiliului de administratie se pot angaja persoane pe post de consilier al
Consiliului de administratie.
Principalele atributii:
(a) analizeaza si formuleaza observatii si propuneri fundamentate pe marginea documentelor
sau notelor intocmite de celelalte structuri pe tematici supuse atentiei sau avizarii ASF si a
altor autoritati competente;
(b) identifica, din analiza subiectelor supuse dezbaterii structurilor de conducere, aspectele care
nu sunt reglementate corespunzator si formuleaza propuneri in vedere imbunatatirii
cadrului de reglementare;
(c) analizeaza si formuleaza observatii si propuneri privind modul cum sunt respectate
principiile guvernantei corporative de catre EVERGENT Investments si a masurilor ce
trebuie adoptate pentru aplicarea recomandarilor BVB din Codul de guvernanta corporativa,
inclusiv privind continutul Codului de guvernanta corporativa al EVERGENT Investments;
(d) face propuneri privind revizuirea reglementarilor interne si optimizarea organizarii
activitatii Consiliului de administratie, secretariatului CA si a comitetelor consultative ale CA
sau secretariatelor comitetelor consultative, inclusiv in ceea ce priveste Regulamentele de
organizare si functionare ale acestor structuri;
(e) urmareste, la solicitarea expresa a structurilor de conducere sau a membrilor acestora,
modul cum sunt duse la indeplinire hotarari ale conducerii;
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(f) poate participa, in urma desemnarii de catre structurile de conducere sau de membrii
acestora, la reuniuni de lucru externe, in urma carora va realiza raport;
(g) acorda asistenta de specialitate membrilor neexecutivi ai CA.
Delegarile de competenta la nivelul Consiliului de administratie
Consiliul de administratie aproba delegarile de competente si stabileste limitele de competenta
pentru Directorul general, Directorul general adjunct si pentru Comitetul de directie.
Operatiunile efectuate in baza competentelor delegate directorilor sunt raportate Consiliului de
administratie prin rapoarte scrise sau verbale.
Consiliul de administratie a delegat catre Directorul general si Directorul general adjunct
atributiile prezentate in cuprinsul prezentelor reglementari.
Consiliul de administratie aproba delegarile de competente si/sau a dreptului de reprezentare
catre alti administratori, fixand si limitele acestora. Operatiunile efectuate in baza
competentelor delegate de Consiliul de administratie altor administratori fac obiectul
raportarilor ce vor fi prezentate in sedintele Consiliului de administratie.
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Capitolul 1.4. Conducerea executiva
Respectarea prevederilor Reg. 2/2016 - Cap. 3 Responsabilităţile conducerii
executive (…) art. 23 - 28
Conducerea executivă/conducerea superioară este responsabilă pentru administrarea și buna
desfăşurare a activităţilor entității reglementate, inclusiv pentru punerea în aplicare a
politicilor, strategiilor și atingerea obiectivelor. (art. 23)
EVERGENT Investments include în procedurile,politicile sireglementările interne, prevederi
privind recrutarea și selectarea membrilor conducerii executive/conducerii superioare și
reînnoirea mandatului celor existenți. (art. 24 – (1))
EVERGENT Investments se asigură că membrii conducerii executive/conducerii superioare
dovedesc competență profesională şi experienţă relevantă în conformitate cu activitatea
desfăşurată și adecvate atribuțiilor alocate, cunoștințe privind legislația aplicabilă și bunele
practici și că dau dovadă de bună reputație și integritate. (art. 24 – (2))
Pentru îndeplinirea atribuțiilor și exercitarea competențelor, conducerea executivă/
conducerea superioară acţionează într-un cadru bine structurat, cu obiective specifice, clar
definite şi în conformitate cu legislația specifică aplicabilă. (art. 25)
Conducerea executivă/conducerea superioară furnizează consiliului informații calitative și
cantitative în timp util, la solicitarea acestuia sau din proprie iniţiativă ca urmare a
îndeplinirii atribuțiilor în mod operativ și eficient. (art. 26)
Conducerea executivă/conducerea superioară este responsabilă pentru integralitatea și
corectitudinea raportărilor și a altor informații cu privire la activitatea și situația financiară
a entității reglementate, conform legislației specifice aplicabile. (art. 27)
Conducerea executivă/conducerea superioară se asigură că informațiile transmise către ASF,
la solicitarea acesteia, sunt disponibile conform legislației specifice aplicabile și că termenul
de raportare a informațiilor este respectat. (art. 28)
Conducerea executivă a societatii este asigurată, în conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv, hotararilor Consiliului de administratie si reglementarilor în vigoare, de către
Directorul general si Directorul general adjunct3, care au calitatea de directori ai societatii in
sensul Legii nr. 31/1990 privind societatile. Directorii îndeplinesc condițiile legale pentru
exercitarea funcțiilor, au o bună reputație și o experienţă suficientă conform reglementărilor
A.S.F., inclusiv în legătură cu strategiile de investiţii urmărite de FIA administrate de AFIA.

Art.20 din Actul constitutiv Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii catre Directorul general si Directorul general
adjunct.
Administratorii si directorii societatii incheie cu societatea, contracte de administratie si/sau management, intocmite cu respectarea
cadrului legal aplicabil. Continutul acestor contracte incheiate cu societatea vor fi declarate si/sau facute publice in conditiile in care
reglementarile aplicabile impun acest lucru.
3
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Conducerea executivă este numită de către Consiliul de administratie, conform prevederilor
statutare, identitatea respectivelor persoane fiind comunicată de îndată către ASF.
Conducerea executivă:
• este împuternicită să conducă si să coordoneze activitatea zilnică a societatii, corespunzator
activitatilor coordonate de fiecare director;
• este răspunzătoare pentru aplicarea politicii generale de investiţii, asigurarea respectării
reglementarilor interne si procedurilor de lucru;
• informează Consiliul de administratie cu privire la activitatea defăsurată între sedintele
periodice ale acestuia.
În domeniul administrarii riscurilor conducerea executiva este responsabila de:
(a) asigurarea implementarii Politicii de administrare a riscurilor, a procedurilor si
metodologiilor pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea in
orice moment a riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa societatea, aprobate
de catre Consiliul de administratie;
(b) adoptarea masurilor, proceselor si tehnicilor adecvate si eficace pentru monitorizarea si
controlul tuturor riscurilor relevante in conformitate cu politica de administrare a riscurilor;
(c) asigurarea resurselor necesare implementarii sistemului de management al riscurilor;
(d) stabilirea competentelor si responsabilitatilor pe linia administrarii riscurilor la nivelul
fiecarei linii de activitate;
(e) aplicarea si respectarea in mod corespunzator si eficient a limitelor de risc asumate, inclusiv
in caz de situatii de criza, precum si incadrarea in profilul de risc aprobat de Consiliul de
administratie;
(f) asigurarea efectuarii simularilor de criza;
(g) stabilirea si mentinerea unui sistem adecvat de raportare a expunerii la risc;
(h) evaluarea semestriala a planului pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile
de urgenta in vederea eliminarii riscurilor sau minimizarii acestora;
(i) dezvoltarea unei culturi de risc integrate la nivelul EVERGENT Investments, bazata pe o
intelegere completa a riscurilor cu care se confrunta societatea si cum sunt acestea
administrate, luand in considerare toleranta la risc/apetitul sau de risc;
În domeniul asigurarii conformitatii directorii sunt responsabili de:
(a) aprobarea politicii de conformitate (poate fi sub forma unui document integrat sau un cumul
de reglementari interne distincte);
(b) analizarea, cel putin anual, a politicii de conformitate si a modului de implementare a
acesteia in cadrul EVERGENT Investments;
(c) asigurarea resurselor necesare implementarii politicii de conformitate;
(d) dispunerea masurilor pentru controlul riscului de conformitate.
Director general
Directorul general pune in executare hotararile Consiliului de administratie, sens in care emite
decizii scrise si dispozitii. Deciziile si dispozitiile sunt executorii imediat si isi produc efecte din
momentul in care sunt aduse la cunostinta persoanelor care sunt abilitate sa le duca la
indeplinire.
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Directorul general are urmatoarele atributii:
(a) conducerea directa si efectiva a activitatii societatii in conformitate cu obiectivele generale
stabilite de catre AGA;
(b) implementarea politicii generale de investitii a societatii;
(c) gestionarea patrimoniului societatii in limitele fixate de catre lege, Actul constitutiv,
hotararile AGA sau ale Consiliului de administratie;
(d) angajarea patrimoniala a societatii in raporturile juridice cu tertii, prin semnatura proprie;
(e) incheierea contractelor, cu exceptia celor ce sunt exclusiv de competenta Consiliului de
administratie;
(f) aprobarea masurilor privind protejarea integritatii bunurilor mobile, imobile si necorporale
aflate in patrimoniului societatii;
(g) atributii de tranzactionare si/sau negociere cu tertii privind bunurile sau drepturile societatii
in limitele fixate de catre lege, actul constitutiv, hotararile AGA sau ale Consiliului de
administratie;
(h) reprezentarea societatii in raport cu tertii si in justitie;
(i) colaborarea cu auditorii societatii, cu depozitarul societatii si cu entitatea care tine evidenta
actionarilor, precum si cu celelalte organe de control sau supraveghere ale societatii;
(j) aprobarea continutului rapoartelor de informare a pietei si a actionarilor cu privire la orice
act sau fapt ce face obiectul unei obligatii legale de raportare;
(k) organizarea interna (functionala) a societatii, tinand cont de prevederile legale, ale Actului
constitutiv al societatii, de reglementarile interne, organigrama si statul de functii al
societatii, precum si de hotararile Consiliului de administratie;
(l) angajarea, promovarea si concedierea angajatilor societatii, cu exceptia directorilor de
departamente si persoanelor care detin functii-cheie care sunt numiti de Consiliul de
administratie, precum si exercitarea actiunii disciplinare in raport cu angajatii societatii in
conformitate cu normele legale si reglementarile interne;
(m) informarea periodica a angajatilor societatii precum si negocierea cu acestia a contractelor
individuale de munca si a conditiilor de munca;
(n) recompensarea angajatilor in limitele stabilite de CCM si/sau de Consiliul de administratie;
(o) atributii de verificare si control a modului de indeplinire a sarcinilor de catre angajatii
societatii sau a altor persoane aflate in raporturi contractuale cu societatea;
(p) informarea Consiliului de administratie al societatii privind activitatea desfasurata, conform
legislatiei aplicabile;
(q) alte atributii stabilite de catre Consiliul de administratie al societatii prin hotarare sau
prevazute in mod expres in dispozitii legale.
Directorul general coordoneaza intreaga activitate a societatii conform atributiilor personalului
executiv si organigramei. Acesta coordoneaza activitatea zilnica a compartimentelor: Audit
intern, Conformitate, Managementul riscurilor, Departamentul Financiar, Serviciul Juridic,
Serviciul Guvernanta corporativa si Relatia cu investitorii, Serviciul IT, Serviciul Evaluare active,
Serviciul Resurse umane – logistica, Activitatea privind securitatea si sanatatea in munca si
Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.
Directorul general conduce si coordoneaza Comitetul de directie.
In caz de absenta, atributiile delegate de Consiliul de administratie vor fi in competenta
Directorului general adjunct, iar conducerea efectiva a societatii va fi asigurata de Directorul
general adjunct si una din persoanele desemnate ca inlocuitor si notificate ASF.
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Director general adjunct
Directorul general adjunct are urmatoarele atributii:
(a) implementarea hotararilor Consiliului de administratie;
(b) conducerea directa si efectiva a activitatii societatii in conformitate cu obiectivele generale
stabilite de catre AGA;
(c) gestionarea patrimoniului societatii in limitele fixate de catre lege, Actul constitutiv,
hotararile Adunarii generale a actionarilor sau ale Consiliului de administratie;
(d) angajarea patrimoniala a societatii in raporturile juridice cu tertii, prin semnatura proprie in
conformitate cu prevederile reglementarilor interne si in limitele de competenta stabilite;
(e) incheierea contractelor, cu exceptia celor ce sunt exclusiv de competenta Consiliului de
administratie si/sau a Directorului general;
(f) aproba masurile privind protejarea integritatii bunurilor mobile, imobile si necorporale
aflate in patrimoniului societatii;
(g) atributii de tranzactionare si/sau negociere cu tertii privind bunurile sau drepturile societatii
in limitele fixate de catre lege, actul constitutiv, hotararile AGA sau ale Consiliului de
administratie;
(h) reprezentarea societatii in raport cu tertii si in justitie;
(i) colaborarea cu auditorii societatii, cu depozitarul societatii si cu Depozitarul Central, precum
si cu celelate organe de control sau supraveghere ale societatii;
(j) aproba continutul rapoartelor de informare a pietei si a actionarilor cu privire la orice act
sau fapt ce face obiectul unei obligatii legale de raportare;
(k) organizarea interna (functionala) a societatii, tinand cont de prevederile legale, ale actului
constitutiv al societatii, de reglementarile interne, organigrama si statul de functii al
societatii, precum si de hotararile Consiliului de administratie al societatii;
(l) controlul si promovarea angajatilor societatii in conformitate cu normele legale si
reglementarile interne;
(m) recompensarea angajatilor in limitele stabilite de CCM si/sau Consiliul de administratie;
(n) atributii de verificare si control a modului de indeplinire a sarcinilor de catre angajatii
societatii sau a altor persoane aflate in raporturi contractuale cu societatea;
(o) informarea Consiliului de administratie al societatii privind activitatea desfasurata, conform
legislatiei aplicabile;
(p) alte atributii stabilite de catre Consiliul de administratie al societatii prin hotarare sau
prevazute in mod expres in dispozitii legale.
Directorul general adjunct asigura coordonarea zilnica a compartimentelor: Portofoliul “Energie
- Industrial”, Portofoliul “Financiar - Bancar”, Portofoliul “SELL”, Portofoliul “Private Equity”,
Serviciul “Tranzactii”. Componenta portofoliilor de instrumente financiare este stabilita prin
hotararea Consiliului de administrație.
In caz de absenta atributiile delegate de Consiliul de administratie vor fi in competenta
Directorului general, iar conducerea efectiva a societatii va fi asigurata de Directorul general si
una din persoanele desemnate ca inlocuitor si notificate ASF.
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Comitetul de directie
Prin hotarare a Consiliului de administratie se decide componenta Comitetului de directie.
Fiecare director al societatii coordoneaza activitatea zilnica a unor compartimente, conform
organigramei, si adopta decizii individuale pe ariile specifice de activitate, iar impreuna adopta
decizii in cadrul organului colectiv de lucru, Comitetul de directie, in aplicarea cerintelor legale
ca directorii sa asigure conducerea efectiva a societatii.
In acest sens, Comitetul adopta decizii privind:
➢ implementarea strategiei de investitii stabilita de Consiliul de administratie;
➢ implementarea hotararilor Consiliului de administratie care vizeaza competentele delegate;
➢ problematica ce intra in sfera de competenta a Consiliului de administratie si care urmeaza
a fi supusa dezbaterii si aprobarii acestuia, care vizeaza atributiile delegate;
➢ probleme care prin anvergura lor pot impacta toate liniile de activitati (business, suport,
conformitate);
➢ probleme care, in vederea adoptarii unei decizii, necesita intelegerea completa si
armonizarea aspectelor de business si conformitate.
Intrunirile Comitetului de directie reprezinta, totodata, cadrul intern pentru informarea
completa si reciproca a directorilor asupra problemelor specifice ariilor coordonate.
Limitele de competenta ale Comitetului de directie, Directorului general, Directorului general
adjunct sunt stabilite tinand cont de responsabilitățile de bază ale Consiliul de
administraţie care nu pot fi delegate (dispozitiile art. 7 alin 19 lit. a-k din Actul Constitutiv).
Organizarea si desfasurarea activitatii Comitetului de directie
In intervalul dintre sedintele Consiliului de administratie, Comitetul de directie isi desfasoara
activitatea in limita competentelor stabilite.
Deciziile Comitetului de directie vor fi raportate lunar catre Consiliul de administratie si vor fi
supuse validarii Consiliului de administratie in prima sedinta.
Deciziile legal adoptate sunt obligatorii pentru directori si angajati si sunt executorii din
momentul comunicarii lor in scris, daca din cuprinsul lor nu este prevazut un alt termen ulterior
informarii. Deciziile Comitetului de directie se iau cu unanimitatea voturilor membrilor sai. In
situatia in care nu există unanimitate si daca Comitetul apreciaza ca necesar, subiectul este
supus analizei și/sau aprobarii CA. In caz contrar, se considera ca decizia nu a fost adoptata.
Directorul general conduce si coordoneaza Comitetul de directie, calitate in care:
(a) convoaca ori de cate ori este necesar Comitetul de directie pentru a supune dezbaterii si
aprobarii problemele ce intra in competenta sa;
(b) urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor Comitetului de directie;
(c) informeaza la fiecare sedinta a Consiliului de administratie asupra deciziilor adoptate.
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Capitolul 1.5. FUNCŢIILE CHEIE
Respectarea prevederilor Reg. 2/2016 - Cap III Responsabilităţile (…)
persoanelor care dețin funcţii-cheie (art. 29 – 31).
Atribuțiile funcțiilor cheie sunt alocate, conform legislației specifice aplicabile EVERGENT
Investments, unor persoane care dețin competență și experiență profesională. (art. 29)
EVERGENT Investments aplică proceduri interne privind evaluarea bunei reputații și
integrității atât pentru personalul propriu din funcțiile - cheie, cât şi pentru personalul din
funcții - cheie externalizate. (art. 30)
EVERGENT Investments include în procedurile interne prevederi privind transmiterea
informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor cheie . (art. 31)
Persoanele care detin functii-cheie in cadrul EVERGENT Investments, asa cum sunt
definite conform art. 2, alin. (2), lit.h) pct i), ii), iii) din Regulament ASF nr. 2/2016 sunt:
• personalul compartimentului managementul riscurilor - functie autorizata de ASF;
• ofiterul/ofiterii de conformitate – functie autorizata de ASF;
• personalul compartimentului audit intern – functie notificata catre ASF (notificarea se
realizeaza cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea exercitării atribuţiilor, conform
prevederilor Reg. 1/2019);
Evaluarea persoanelor care detin functii-cheie se realizeaza conform prevederilor
Regulamentului nr. 1/2019 privind evaluarea si aprobarea membrilor structurii de conducere si
a persoanelor care detin functii-cheie in cadrul entitatilor reglementate de A.S.F.
Detalierea repartizarii funcțiilor și responsabilităților pentru persoanele care
detin functii cheie se regăsește la capitolele aferente functiilor de Audit intern,
Management risc, Conformitate.
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Capitolul 1.6 DIRECTOR
Directorul are calitatea de angajat al societatii si este subordonat Comitetului de directie.
Atribuțiile Directorului sunt stabilite de Comitetul de direcție.
Directorul:
➢ coordoneaza activitatea zilnica a compartimentelor si asigura cadrul necesar desfasurarii
activitatii compartimentelor coordonate conform organigramei;
➢ asigura punerea in aplicare a deciziilor Comitetului de directie si Directorului general;
➢ informeaza Comitetul de directie și Directorul general cu privire la activitatea desfasurata.
Capitolul 2. CONFLICTELE DE INTERESE ŞI GESTIONAREA ACESTORA
Respectarea prevederilor Reg. 2/2016 - Cap IV - Conflictele de interese şi
gestionarea acestora art. 32 – 40.
Consiliul are responsabilitatea de a se asigura de dezvoltarea şi aplicarea standardelor etice
şi profesionale pentru a asigura un comportament profesional şi responsabil la nivelul
EVERGENT Investments în vederea prevenirii apariției conflictelor de interese. (art. 32)
Consiliul, conducerea executivă/conducerea superioară şi personalul angajat au obligaţia să
respecte standardele menționate la articolul precedent și să acționeze cu diligența cuvenită, să
relaționeze cu onestitate și în mod deschis, atât intern, cât și extern. (art. 33)
EVERGENT Investments are proceduri privind identificarea conflictelor de interese și
gestionarea acestora, aprobate de catre Consiliul de administratie. (art. 34)
În procesul de identificare a conflictelor de interese potenţiale sau consumate se au în vedere
următoarele aspecte, fără ca enumerarea să fie limitativă:
(a) conflictul de interese potenţial apare în situaţia în care există indicii privind existenta unor
interese personale care, dacă ar trebui luată o decizie, ar putea duce la apariţia uneia din
următoarele situaţii:
i.
acea persoană, rudele apropiate ale acesteia sau persoanele cu care se afla in
legaturi stranse ar putea obține un câștig financiar ori ar putea evita o pierdere
financiară, pe seama EVERGENT Investments, inclusiv prin utilizarea resurselor
juridice ale societății în scopuri personale;
ii.
acea persoană sau o persoană apropiată ar putea avea un interes în legătură cu
rezultatul unui serviciu ori al unei activităţi furnizate EVERGENT Investments sau
unui alt client ori cu privire la o tranzacţie efectuată în numele EVERGENT
Investments sau al unui alt client, interes care este diferit de interesul EVERGENT
Investments cu privire la acel rezultat;
iii.
acea persoană sau o persoană apropiată ar putea beneficia de un stimulent
financiar sau de altă natură pentru a favoriza o societate, pe seama EVERGENT
Investments;
(b) conflictul de interese consumat rezultă din participarea la luarea unei decizii cu privire la
care există un interes personal, care a dus la apariția uneia din situațiile prevăzute la lit.
a). (art. 35 - (1))
În sensul prevederilor alin. (1) – precedent – EVERGENT Investments are proceduri
29

COD DE GUVERNANTA CORPORATIVA

referitoare la identificarea relaţiilor, serviciilor, activităţilor sau tranzacţiilor în care pot
apărea conflicte de interese. (art. 35 - (2))
Pentru Grupul EVERGENT Investments, societatea-mama ia în considerare şi echilibrează
interesele tuturor filialelor sale şi analizează modul în care aceste interese contribuie la scopul
şi interesele comune ale grupului în ansamblul său pe termen lung. (art. 35 - (3))
Procedura privind gestionarea conflictelor de interese stabileşte modul de gestionare a
conflictelor de interese şi cuprinde referiri la etapele de parcurs, tratamentul aplicat și
măsurile întreprinse în situațiile în care nu este respectată procedura. (art. 36 - (1))
Procedura menționată la alin. (1) – precedent – cuprinde informaţii cu privire la cel puțin
următoarele aspecte:
a) separarea adecvată a atribuţiilor, cum ar fi încredinţarea unor activităţi de natură să
genereze situaţii conflictuale din lanţul de tranzacţii sau servicii unor persoane diferite;
b) încredinţarea responsabilităţilor de supraveghere şi raportare pentru activităţile care
generează conflicte de interese unor persoane diferite;
c) identificarea persoanelor care, din afara EVERGENT Investments, pot avea o influenţă
negativă asupra acesteia cu privire la activităţile în cauză. (art. 36 - (2))
Conflictele de interese consumate sau potenţiale sunt comunicate conducerii
executive/conducerii superioare în conformitate cu legislaţia specifică aplicabilă și sunt
gestionate şi soluţionate potrivit proceduri mentionate anterior (art. 37 – (1))
Conflictele de interese consumate sau potenţiale în care s-ar afla conducerea
executivă/conducerea superioară și funcțiile - cheie sunt comunicate și consiliului, în
conformitate cu legislaţia specifică aplicabilă și sunt gestionate şi soluţionate potrivit
procedurii mentionate anterior (art. 37 – (2))
Consiliul se asigură că la nivelul EVERGENT Investments sunt aplicate proceduri interne de
avertizare corespunzătoare pentru comunicarea suspiciunilor reale și semnificative ale
personalului angajat cu privire la modul de administrare a activităţii. (art. 38 - (1))
Procedurile prevăzute la alin. (1) – precedent - asigură confidenţialitatea persoanelor care
comunică suspiciunile în afara canalelor normale de raportare cum ar fi prin funcţia de
conformitate sau funcţia de audit intern. (art. 38 (2)).
Mijloacele de avertizare prevăzute de procedura menționată la alin. (1) pot fi utilizate de întreg
personalul angajat din cadrul societatii, informaţiile relevante fiind puse la dispoziţia
conducerii executive/conducerii superioare sau a consiliului, după caz. (art. 38 (3))
Consiliul, conducerea executivă/conducerea superioară, precum și persoanele care dețin
funcţii - cheie asigură segregarea activităţilor la nivel individual sau la nivelul EVERGENT
Investments şi aplicarea unor politici șiregulamente interne pentru evitarea apariţiei
conflictelor de interese directe sau indirecte având în vedere cel puțin următoarele aspecte:
(a) alocarea de atribuții suplimentare persoanelor care dețin funcţii - cheie se efectuează astfel
încât să nu se genereze conflict de interese și să se respecte restricțiile stabilite prin
legislația specifică aplicabilă EVERGENT Investments;
(b) interzicerea participării unei persoane care se află într-o stare de conflict de interese la
procesul decizional care are legătură cu starea de conflict. (art. 39)
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În cazul în care se constată existenţa unui conflict de interese, consiliul și conducerea
executivă/conducerea superioară au obligația gestionării situaţiei pentru anularea sau
minimizarea efectelor conflictului de interese prin gestionarea adecvată a situației create. (art.
40)
Detalierea modalitatii de gestionare a conflictelor de interese - extras din Politica
privind prevenirea si gestionarea conflictelor de interese si a tranzactiilor personale.
1. Politica în domeniul conflictelor de interese definita de EVERGENT Investments
cuprinde:
(a) Identificarea împrejurărilor din activitatea de administrare a portofoliului EVERGENT
Investments si din activitatea grupului EVERGENT Investments care constituie sau pot da
naștere unui conflict de interese cu un risc semnificativ de prejudiciere a intereselor societatii
sau ale actionarilor săi.
(b) Procedurile care trebuie urmate și măsurile care trebuie adoptate pentru a preveni,
gestiona și monitoriza astfel de conflicte.
Prevederi referitoare la evitarea conflictului de interese:
(a) prevederi statutare: “In exercitarea mandatului membrii Consiliului de administratie au
posibilitatea de a fi alesi in administratia si conducerea societatilor din portofoliu, cu
aplicarea politicii interne de evitare a conflictelor de interese”.
(b) prevederi din procedura specifica, gestionata de compartimentul de Conformitate si
aprobata de Consiliul de administratie;
(c) prevederi ale Codului de Guvernanta Corporativa al EVERGENT Investments.
Politica de prevenire si gestionare a conflictului de interese, inclusiv informaţii despre măsurile
prudentiale stabilite, se aplica tuturor entitatilor din cadrul Grupului EVERGENT
Investments. Politica este adusa la cunostinta conducerii, persoanelor relevante si
persoanelor cu acces la informatii privilegiate din cadrul EVERGENT Investments, precum si
societatilor, actionarilor si angajatilor din cadrul grupului EVERGENT Investments.
2. Proceduri și măsuri de prevenire sau de gestionare a conflictelor de interese
EVERGENT Investments respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii sale,
urmatoarele reguli prudentiale pentru a evita conflictele de interese şi, în cazul în care acestea
nu pot fi evitate, pentru a identifica, a gestiona, a monitoriza si, dupa caz, a face publice
conflictele de interese cu scopul de a le impiedica sa afecteze negativ interesele EVERGENT
Investments si ale actionarilor sai:
(1) are adoptata o procedura de lucru specifica “Prevenirea si evitarea conflictului de
interese“, care este aprobata de Consiliul de administratie, este gestionata de compartimentul
de Conformitate, se aplica societatii, angajatilor, directorilor, administratorilor si persoanelor
cu acces la informatii privilegiate din cadrul grupului EVERGENT Investments si prezinta
identificarea situatiile de conflict de interese, mecanismele care sa conduca la evitarea acestor
situatii si modul de gestionare si de monitorizarea a conflictelor de interese.
(2) are adoptate măsuri care asigura faptul că persoanele relevante implicate în diferite
activități în care ar putea apărea conflicte de interese desfășoară aceste activități cu un grad
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de independență adaptat dimensiunii și activităților societatii:
➢ sunt separate din punct de vedere funcțional și ierarhic sarcina administrării
portofoliului de cea a administrării riscurilor, în conformitate cu dispozițiile
articolului 15 din Directiva 2011/61/UE.
➢ politica de administrare a riscurilor cuprinde masurile specifice de protectie impotriva
conflictelor de interese in sfera managementului riscurilor.
➢ exercitarea funcțiilor de verificare a conformității si de audit este considerată ca intrând
în conflict cu sarcinile de administrare a portofoliului si este asigurata, organizatoric si
operational, independenta acestor functii.
➢ compartimentul care are ca atributii evaluarea activelor din portofoliul EVERGENT
Investments este independent din punct de vedere funcţional de administrarea
portofoliului.
3. Gestionarea conflictelor de interese
EVERGENT Investments respecta in orice moment, pe parcursul desfasurarii
activitatii sale, urmatoarele reguli prudentiale:
(a) ia toate masurile rezonabile pentru a evita conflictele de interese si, in cazul in care
acestea nu pot fi evitate, pentru a identifica, a gestiona, a monitoriza si, dupa caz, a face
publice conflictele de interese cu scopul de a le impiedica sa afecteze negativ interesele
EVERGENT Investments si ale actionarilor sai;
(b) ia toate masurile rezonabile in vederea identificarii conflictelor de interese care apar in
cursul administrarii EVERGENT Investments;
(c) mentine si aplica dispozitii organizatorice si administrative eficiente, in vederea adoptarii
tuturor masurilor rezonabile destinate sa identifice, sa previna, sa gestioneze si
sa monitorizeze conflictele de interese pentru a le impiedica sa influenteze interesele
EVERGENT Investments si ale actionarilor sai.
Atunci când dispozițiile administrative sau organizatorice adoptate nu sunt suficiente pentru a
asigura, cu o certitudine rezonabilă, prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor societatii
sau ale actionarilor, conducerea superioară este informata prompt de catre compartimentul
responsabil cu gestionarea conflictelor de interese – compartimentul de Conformitate - pentru
a lua orice decizie sau măsură necesară care să asigure faptul că EVERGENT Investments
acționează în interesul societatii sau al actionarilor.
4. Monitorizarea conflictelor de interese
EVERGENT Investments tine și actualizează periodic evidența tipurilor de activități
desfășurate de către societate în care a apărut sau, în cazul în care este vorba de o activitate
în curs de desfășurare, poate apărea un conflict de interese cu un risc semnificativ de
prejudiciere a intereselor societatii sau ale actionarilor, prin actualizarea procedurii de lucru
specifice si a politicii privind conflictul de interese.
Conducerea executiva primește în mod frecvent, dar cel puțin o dată pe an, rapoarte scrise
privind activitățile menționate la alineatul precedent de la compatimentul de Conformitate.
5. Tranzacții personale cu instrumente financiare si alte active
Pentru orice persoană implicată în activități care pot genera un conflict de interese, sau care
are acces la informații confidențiale sau privilegiate, EVERGENT Investments stabilește,
implementează și menține măsuri adecvate prin care aceste persoane cu acces la informatii
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privilegiate să fie împiedicate să întreprindă următoarele acțiuni:
(a)
efectuarea unei tranzacții personale cu instrumente financiare;
(b)
consilierea sau incitarea, în afara cadrului normal al sarcinilor de serviciu, a oricărei alte
persoane să efectueze o tranzacție personală care ar reprezenta o utilizare abuzivă a
informațiilor privind ordinele în curs de executare cu instrumente financiare;
(c)
divulgarea, în afara cadrului normal al sarcinilor de serviciu a oricărei informații sau
opinii unei alte persoane, atunci când persoana relevantă cunoaște sau ar trebui, în mod
rezonabil, să cunoască faptul că, în urma divulgării, cealaltă persoană va acționa sau ar fi
probabil să acționeze într-unul dintre următoarele moduri:
• efectuarea unei tranzacții personale cu instrumente financiare
• consilierea sau incitarea unei alte persoane să efectueze o astfel de tranzacție
personală.
Măsurile adoptate de EVERGENT Investments constau in:
(a) masuri de organizare interna, care asigura confidentialitatea informatiilor (circulatia
documentelor in format fizic si electronic este reglementata de procedura de lucru
specifica; pentru accesul la documentele in Sistemul Informatic Integrat (SII) sunt stabilite
nivele de acces, gestionate de compartimentul care are aceasta responsabilitate);
(b) interzicerea de folosire de „informatii privilegiate” si de folosire abuzivă sau divulgarea
improprie a unor informații confidențiale legate de politica de investitii a EVERGENT
Investments, de catre persoanele cu acces la informatii privilegiate, atunci cand acestia
realizeaza tranzactii cu instrumente financiare aflate in portofoliul EVERGENT Investments
(tranzactii personale);
(c) interzicerea de diseminare a informatiilor cu privire la tranzactiile pe care EVERGENT
Investments intentioneaza sa le efectueze cu instrumente financiare aflate in portofoliul sau
de catre persoanele cu acces la informatii privilegiate;
(d) informarea persoanelor cu acces la informatii privilegiate cu privire la sanctiunile aplicabile
pentru efectuarea tranzactiilor personale cu utilizarea informatiilor privilegiate sau
confidentiale, sanctiuni legale (ex: Regulamentul UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata)
si administrative (ex: CCM, contracte de administratie, contracte de management).
(e) separarea, din punct de vedere organizatoric, a functiilor privind decizia, executia si
supravegherea activitatii, astfel incat sa se evite indeplinirea de catre aceeasi persoana a
unor atributii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activitati care expun
societatea la risc.
Pârghiile care permit depistarea și identificarea tranzactiilor personale sau a posibilitatii de
efectuare a acestora si a modalitatilor si termenelor in care EVERGENT este informat: din
informatii publice sau din documentele aflate la dispoziția EVERGENT Investments. Ofiterul
de conformitate va informa conducerea executiva, in termen de maxim de 5 zile lucratoare de
la luarea la cunoștință a situatiei.
6. Tranzacții personale cu alte active decat instrumentele financiare
Membrii structurii de conducere (administratori, directori) pot efectua tranzactii personale cu
actiuni necotate din portofoliul societatii-filiale ale Grupului, ori cu alte active ce tin de un
proiect initiat de catre EVERGENT Investments, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
(a) acceptarea caracteristicilor proiectului aprobat in legatura cu initiativele investitionale
ale EVERGENT Investments (exemple neliminative: atragere de capital de la actionari
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alaturi de EVERGENT, dezinvestire, etc. );
(b) marimea investitiei, dupa toate tranzactiile personale in respectivul activ sau proiect, sa nu
aiba un impact semnificativ asupra pretului actiunii EVER (exemplu: sa nu reprezinte
mai mult de 10% din valoarea totala a activelor EVERGENT Investments, conform art. 234
din Regulamentul ASF nr. 5/2018);
(c) respectarea regulilor si procedurilor interne privind evitarea conflictului de interese si a
regimului informatiilor privilegiate;
(d) respectarea deciziilor Consiliului de administrație al EVERGENT Investments privind
condițiile și persoanele care pot coinvesti in active sau proiecte, astfel incat capacitatea de
decizie a Consiliului EVERGENT Investments să fie asigurată în legătură cu respectivul activ
sau proiect (administratorii in cauza se abtin de la dezbateri si decizii in cadrul CA
EVERGENT Investments cu privire la investitia respectiva).
In sensul Regulamentului 231/20134, EVERGENT Investments considera ca interesele
investitionale ale persoanelor din cadrul structurii de conducere ale EVERGENT Investments
in actiuni necotate din portofoliul societatii-filiale ale Grupului, ori in alte active ce tin de un
proiect initiat de catre EVERGENT Investments, sunt aliniate in mod optim cu ale EVERGENT
Investments (politica de investitii de tip private equity prin care se dobândeste controlul asupra
societăților necotate este in acord cu strategia de investitii definita, respectiv nu reprezinta
principala politica investitionala, si respecta limitele de risc legale si prudentiale ale
EVERGENT).
Tranzactii personale de cumparare actiuni la societatile listate – filiale ale
Grupului / alte societati in care EVERGENT Investments finanteaza proiecte
investitionale, care fac obiectul unei strategii de dezinvestire din partea
EVERGENT Investments.
Membrii structurii de conducere (administratori, directori) pot efectua tranzactii personale de
cumparare actiuni la societatile listate - filiale ale Grupului / alte societati in care EVERGENT
Investments finanteaza proiecte investitionale, care fac obiectul unei strategii de dezinvestire,
cu indeplinirea urmatoarelor conditii:
1. Notificarea prealabila a intentiei de a cumpara actiunile, prin transmiterea “Declaratiei de
intentie”, inainte de adoptarea deciziei Consiliului de administratie (organul competent)
privind pretul si conditiile de vanzare de catre EVERGENT Investments a acestei detineri.
“Declaratia de intentie“ este asimilata unei declaratii de conflict de interese si este gestionata
conform regulilor EVERGENT Investments.
2. Persoana respectiva nu va participa la dezbaterile din cadrul organelor de conducere pe acest
subiect si EVERGENT Investments nu va pune la dispoziția persoanei in cauza documente
si informații pe care le detine in calitate de societate mama in legătura cu posibila tranzacție
sau informatii despre filiala respectiva.
3. Declaratia de intentie se comunica ceilorlalti administratori si auditorilor interni in
aplicarea prevederile art. 144^3 din Legea societatilor nr. 31/1990, precum si Comitetului
de audit. Comitetul de audit are responsabilitatea sa evalueze conflictele de interese in
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legatura cu tranzactiile societatii, ale filialelor sale, precum si ale administratorilor,
directorilor si salariatilor acestora cu partile afiliate.
Incepand cu data depunerii “Declaratia de intentie”, persoana in cauza are interdictie de a
efectua tranzactii in piata cu acel instrumentul financiar.
Pentru efectuarea tranzactiei de vanzare pe piata DEAL, care presupune negocierea
prealabila intre parti (conform prevederilor art. 183 din Codul BVB), prin decizie a
conducerii executive se stabileste o comisie de negociere, care lucreaza in conditii de
confidentialitate.
Finalizarea tranzactiei se va face dupa ce auditorul financiar al EVERGENT Investments,
conform art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, va analiza tranzacţiile raportate conform
art. 108 din Legea nr. 24/2017 şi va întocmi un raport în care va preciza dacă preţul,
coroborat cu drepturile şi obligaţiile asumate de părţi, este corect prin raportare la celelalte
oferte existente pe piaţă. În cazul în care tranzacţiile nu sunt realizate la preţul de piaţă se
vor preciza cauzele care au dus la această derogare şi politicile de stabilire a preţului.
EVERGENT Investments va raporta de îndată catre BVB, actul juridic încheiat cu
membrul/membrii structurii de conducere, a cărui valoare individuala sau cumulată
reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale EVERGENT Investments, potrivit ultimelor
raportări financiare individuale publicate de emitent, conform art. 108 alin (3) din Legea nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicata.
Reguli si proceduri interne pentru prevenirea practicilor frauduloase ce pot
afecta stabilitatea si integritatea pietei de capital.

Evitarea practicilor frauduloase in activitatea de tranzactionare a EVERGENT
Investments.
EVERGENT Investments asigura prin procedurile interne interzicerea folosirii informatiilor
privilegiate deţinute de administratori, directori ori de angajati ai societăţii, pentru dobândirea
sau înstrăinarea ori pentru intenţia de dobândire sau înstrăinare, pe cont propriu sau pe contul
unei terţe persoane, direct ori indirect, de instrumente financiare la care aceste informaţii se
referă.
Prin procedurile de lucru se asigura ca:
1.
In activitatea de tranzactionare compartimentul de specialitate respecta prevederile
legale incidente privind manipularea pietei, abuzul pe piata, practici frauduloase.
Obligatia EVERGENT este de a intocmi sesizarea catre autoritatile competente,
referitoare la posibile practici frauduloase si/sau manipulari ale pietei de capital
identificate in cadrul activitatii de tranzactionare;
2.
Se interzice persoanelor cu acces la informatii privilegiate sa efectueze tranzactii cu
actiuni ale societatilor la care detin aceste informatii si la societatile la care se
deruleaza operatiuni de tranzactionare de catre EVERGENT Investments si au
reglementate anumite limite de detinere (operatori de piata, depozitar, etc), pentru
protejarea institutiei de eventuale manipulari sauabuzuri de piata si pentru gestionarea
corespunzatoare a situatiilor de actiune concertata.
Toti angajatii si administratorii care au acces la informatii privilegiate si/sau confidentiale au
obligatia de a semna formularul de „Declaratie – angajament de confidentialitate”, anexa la
procedura de conflict de interese.
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Raportarea si controlul conflictelor de interese si a tranzactiilor personale.
Informațiile privind conflictele de interese.
Raportarea si controlul conflictelor de interese
1. membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul de administratie cu privire la orice conflicte
de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții
(inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea
cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere
conflictului de interese respectiv;
2. toate persoanele cu acces la informatii privilegiate trebuie sa raporteze catre ofiterul de
conformitate:
(a) orice situatii posibile de conflicte de interese care pot sa apara in legatura cu procesul de
analiza, avizare, aprobare a proiectelor investitionale propuse de catre filiale, incheierile
de contracte, precum si in legatura cu coruptia, frauda sau abuzul de piata;
(b) intentia de a efectua tranzactii personale cu:
1. instrumente financiare - prevazute in Strategia si politica de investitii a EVERGENT
Investments, care pot genera un potential conflict de interese, definite conform art. 2
alin (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, si anume: valori mobiliare, instrumente financiare derivate,
titluri de participare la organismele de plasament colectiv, cu exceptia celor emise de
fondurile de tip index.
2. alte active decat instrumentele financiare din portofoliul EVERGENT Investments
(ex: actiuni ale societatilor inchise din cadrul grupului EVERGENT Investments)
Ofiterul de conformitate emite aprobările sau interdicțiile pentru tranzactiile
personale, prin luarea in considerare a principiilor privind evitarea unui potențial
conflict de interese și protejarea intereselor entității și investitorilor, cat se poate de
repede; valabilitatea avizului este in functie de tipul de active si este precizat in
procedura interna de conflict de interese.
In cazul intentiei de tranzactionare a unui ofiter de conformitate, acesta transmite
notificarea către cea de-a doua persoană din cadrul societăţii care îndeplineşte
această funcţie.
Persoanele au obligatia de a informa ofiterul de conformitate cu privire la efectuarea
tranzactiilor personale, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la realizarea acesteia.
“Declaratiile de intentie“, avizul ofiterului de conformitate si notificarile de
tranzactii, sunt inregistrate in “Registrul conflictelor de interese si a tranzactiilor
personale cu instrumente financiare si alte active”.
3. comunicarea suspiciunilor reale şi semnificative ale personalului cu privire la modul
de administrare a activităţii se poate face si in afara canalelor normale de raportare
(funcţia de conformitate) catre funcţia de audit intern, informaţiile relevante fiind
puse la dispoziţia conducerii executive/conducerii superioare sau a consiliului, după
caz.
4. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu
tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.
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5. In cazul in care se constata o situatie de conflict sau de efectuare a unei tranzactii
personale care implica folosirea abuziva sau divulgarea improprie a unor informatii
confidentiale sau daca a intrat in conflict sau ar putea sa intre in conflict cu o
obligatie care ii revine AFIA sau FIA, ofiterul de conformitate va investiga cazul si
daca va constata incalcarea regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv a
procedurilor interne ale societăţii va informa Consiliul de administraţie şi directorii
societatii în termen de maxim 5 zile lucratoare; in cazul primirii acestor informari, se
notifică cu maximă urgenţă A.S.F. şi instituţiile pieţei de capital implicate despre
situaţia constatată şi măsurile adoptate.
6. EVERGENT Investments va intocmi sesizarea catre autoritatile competente,
referitoare la posibile practici frauduloase si/sau manipulari ale pietei de capital
identificate in cadrul activitatii de tranzactionare, cand se identifica astfel de situatii.
“Politica privind prevenirea si gestionarea conflictelor de interese” va fi comunicata
actionarilor EVERGENT Investments, prin afisare pe website www.evergent.ro:
(a) structura site-ului permite identificarea cu usurinta a locului în care se pot găsi informațiile;
(b) informațiile sunt la zi;
(c) informațiile sunt disponibile cel putin 5 ani.
Strategii de exercitare a drepturilor de vot in portofoliul de actiuni
EVERGENT Investments are elaborate strategii si proceduri pentru a determina momentul și
modul în care trebuie exercitate drepturile de vot deținute în portofoliul de actiuni, în beneficiul
exclusiv al societatii si al actionarilor.
“Strategia si politica de investitii a EVERGENT Investments”, precum si procedurile de lucru
elaborate in aplicarea acesteia prevăd măsuri și proceduri pentru: monitorizarea acțiunilor
relevante de la nivelul societăților; asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu
obiectivele și cu politica de investiții ale EVERGENT Investments; prevenirea sau gestionarea
oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.
8. Măsuri de protecție împotriva conflictelor de interese in legatura cu functia de
administrare/management a/al riscurilor.
In conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE, masurile de protecție
împotriva conflictelor de interese in legatura cu functia de administrare a riscurilor asigura, cel
puțin, faptul că:
(a) deciziile luate de funcția de administrare a riscurilor se bazează pe date fiabile, care sunt
supuse unui grad adecvat de control din partea funcției de administrare a riscurilor;
(b) remunerația persoanelor implicate în exercitarea funcției de administrare a riscurilor
reflectă realizarea obiectivelor legate de această funcție, independent de performanțele
obținute de functiile de business, asigurandu-se astfel obiectivitatea in evaluarea riscurilor
aferente investitiilor; acest principiu este prevazut in “Politica de remunerare a EVERGENT
Investments”;
(c) funcția de administrare a riscurilor este reprezentată în organul de conducere, cu
aceeași autoritate ca funcția de administrare a portofoliului, de catre un administrator;
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(d) orice sarcini care intră în conflict sunt separate în mod corespunzător.

9. Riscul manifestarii unui conflict de interese
Riscul manifestarii unui conflict de interese reprezinta riscul de pierderi datorate oricarei
situatii in care interesele societatii sunt divergente fata de interesele personale ale angajatilor,
directorilor, administratorilor sau ale rudelor apropiate ale acestora.
Riscul manifestarii unui conflict de interese este gestionat de catre functia de conformitate, prin
procedura specifica cu privire la conflictul de interese.
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Capitolul 3. Administrarea / Managementul riscurilor
Reg. ASF nr. 2/2016 – art. 4 alin. 2: c) administrarea corespunzătoare a
riscurilor/managementul riscurilor.
Legea nr. 74/2015 – cap. II, art. 5, alin (2): Principalele activitati pe care un AFIA
le poate desfasura atunci cand administreaza FIA sunt urmatoarele: b)
administrarea riscurilor.
Respectarea prevederilor Reg. 2/2016 - Cap. 5 Administrarea/managementul
riscurilor şi funcţia de administrare/management a/al riscurilor art. 41 - 48
EVERGENT Investments aplică proceduri şi strategii pentru administrarea/managementul
a/al riscurilor şi stabilește condiţiile în care acestea sunt revizuite periodic. (art. 41)
Consiliul aprobă apetitul şi limitele toleranţei la risc ale EVERGENT Investments, precum și
procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea
riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusă EVERGENT Investments. (art. 42)
Procedura pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea și raportarea
riscurilor semnificative prevăzută la articolul precedent cuprinde referiri la cel puţin
următoarele aspecte:
(a) definirea categoriilor de risc şi metodelor de evaluare a acestora;
(b) prezentarea modului în care entitatea reglementată gestionează fiecare categorie şi zonă
de risc relevantă, precum şi eventuale acumulări de riscuri;
(c) menţionarea limitelor de toleranţă la risc pentru fiecare categorie de risc relevantă în
funcţie de apetitul general de risc, în conformitate cu cerințele specifice legislației în
domeniu;
(d) stabilirea frecvenţei şi descrierea conţinutului testelor de stres periodice şi prezentarea
situaţiilor care justifică realizarea ad-hoc a altor teste de stres.
(art. 43)
Consiliul, conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, se asigură că la nivelul
EVERGENT Investments este aplicată procedura menţionată anterior, iar în aplicarea
acesteia sunt utilizate instrumente, tehnici și mecanisme adecvate. (art. 44).
Evaluarea eficienţei sistemului de administrare/management a/al riscurilor adoptat de
EVERGENT Investments se realizează de către consiliu semestrial în baza raportului de risc,
în funcţie de politicile, procedurile și controalele efectuate. (art. 45).
Funcţia de administrare/management a/al riscurilor raportează conducerii executive/
conducerii superioare riscurile identificate ca fiind potenţial semnificative în conformitate cu
procedura aplicată. (art. 46)
Funcţia de administrare/management a/al riscurilor raporteaza cu privire la zonele de risc
specifice atât din proprie iniţiativă, cât şi la cererea consiliului sau a conducerii
executive/conducerii superioare. (art. 47)
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EVERGENT Investments elaborează planuri clare de acţiune pentru asigurarea continuității
activităţii și pentru situațiile de urgență în vederea eliminării riscurilor sau minimizării
acestora. (art.48- (1))
Planurile pentru asigurarea continuității activităţii și pentru situațiile de urgență sunt
evaluate semestrial de către consiliu și conducerea executivă/conducerea superioară (art. 48
- (2)).
Politica de administrare a riscurilor EVERGENT Investments SA, AFIA autorizat
1. Cadrul general de administrare a riscurilor
Administrarea riscurilor constituie o componenta importanta a obiectivelor strategice ale
managementului EVERGENT Investments in procesul de maximizare a rentabilitatii si
minimizare a expunerii la risc.
Consiliul de administratie al EVERGENT Investments intelege ca gestiunea riscurilor trebuie sa
fie realizata intr-un cadru metodologic consistent.
Sistemul de administrare a riscurilor este format din:
➢ elementele relevante ale structurii organizatorice a EVERGENT Investments cu un rol
central pentru functia permanenta de administrare a riscurilor;
➢ politicile si procedurile referitoare la administrarea riscurilor relevante pentru politica de
investitii a societatii;
➢ masurile, procesele si tehnicile legate de masurarea si de administrarea riscurilor la care
recurge EVERGENT Investments.
EVERGENT Investments stabileste, implementeaza si mentine o politica de administrare a
riscurilor adecvata si formalizata, care:
➢ identifica toate riscurile relevante la care este sau poate fi expusa;
➢ cuprinde procedurile necesare pentru a permite societatii sa evalueze expunerea societatii la
riscul de piata, la riscul de emitent, la riscul de credit si contrapartida si la riscul de
lichiditate, precum și expunerea la toate celelalte riscuri relevante care pot avea un nivel
semnificativ, inclusiv la riscurile operationale.
Politica de administrare a riscurilor include:
➢ tehnici, procese, instrumente si masuri adecvate si eficace pentru:
o identificarea, masurarea, administrarea si monitorizarea in orice moment a riscurilor
la care este sau ar putea fi expusa societatea;
o asigurarea respectarii limitelor de risc cantitative, calitative sau de ambele tipuri,
stabilite tinand seama de toate riscurile relevante;
➢ tehnicile, instrumentele si masurile care permit evaluarea si monitorizarea riscului de
lichiditate al societatii in conditii normale si exceptionale de lichiditate, inclusiv prin
simulari de criza efectuate în mod regulat;
➢ repartizarea responsabilitatilor referitoare la administrarea riscurilor in cadrul societatii;
➢ limitele de risc cantitative, calitative sau de ambele tipuri, stabilite tinand seama de toate
riscurile relevante si explicitarea modului in care acestea respecta profilul de risc al societatii
comunicat investitorilor;
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➢ conditiile, continutul, frecventa si destinatarii rapoartelor elaborate de funcția permanentă
de administrare a riscurilor;
➢ masurile de protectie impotriva conflictelor de interese ale functiei de administrare a
riscurilor.
Politica de administrare a riscurilor:
➢ acopera toate structurile de business, control si functiile suport, fiind adecvata dimensiunii
si complexitatii activitatilor societatii;
➢ este adecvata naturii activitatilor societatii, luand in considerare ca EVERGENT
Investments:
o este un fond inchis de investitii, care nu are drepturi de rascumparare exercitabile si
ale carei actiuni sunt admise la tranazactionare pe piata de capital;
➢ este corelata cu politica de investitii, urmarind acoperirea riscurilor specifice fiecarei
categorii de active in care EVERGENT Investments investeste, precum si cu obligatiile sale
suport, urmarind acoperirea riscurilor de neindeplinire a acestora.
EVERGENT Investments se incadreaza la FIA de tip inchis cu investitori de retail,
autoadministrat, constituit ca FIA de tipul societatilor de investitii (FIAS), cu o politica de
investitii diversificata
In scopul indeplinirii obligatiilor de raportare institutionala, EVERGENT Investments
calculeaza si urmareste expunerea prin metoda bruta si prin metoda angajamentului si
determină efectul de levier
EVERGENT Investments a dezvoltat o procedura care detaliaza calculul expunerii si a efectului
de levier
2. Responsabilitati referitoare la administrarea riscurilor
Una dintre componentele centrale ale sistemului de administrare a riscurilor este funcția
permanenta de administrare a riscurilor. Această funcție deține un rol principal în definirea
politicii privind administrarea si monitorizarea riscurilor in societate, pentru a putea asigura
conformitatea permanenta a nivelului de risc cu profilul de risc al societatii.
Responsabilitatea administrarii riscurilor nu este limitata la nivelul specialistilor in domeniul
riscurilor sau al functiilor de control.
Structurile operationale, sub supravegherea functiilor de conducere, sunt in primul rand
responsabile pentru administrarea zilnica a riscurilor, avand în vedere apetitul la risc si in
conformitate cu politicile, procedurile si controalele EVERGENT Investments.
Conducerea EVERGENT Investments isi propune sa dedice timp suficient pentru examinarea
problemelor legate de riscuri, prin implicarea activa si asigurarea alocarii resurselor adecvate in
vederea administrarii tuturor riscurilor relevante la care este supusa societatea.
Modelul general de guvernanta corporativa in domeniul managementului riscului in
EVERGENT Investments este modelul celor 3 linii de aparare:
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Prima linie de aparare – este asigurata de catre zonele de business si de suport, care au
prima responsabilitate si insemnatate pentru controlul efectiv al riscurilor in operatiunile zilnice
efectuate. Prima linie de aparare isi asuma si administreaza zilnic riscurile operationale si de
conformitate corespunzatoare activitatilor desfasurate. Persoanele din compartimentele
functionale din zona de business si suport gestioneaza pro-activ riscurile, prin dezvoltarea de
proceduri care sa tina riscurile specifice activitatii desfasurate sub control.
Prima linie de delimitare a riscului este responsabila pentru executia politicilor de risc, a
standardelor minime si a cadrului fixat de catre a doua linie de delimitare a riscului.
A doua linie de aparare – este asigurata de catre functia de conformitate si de catre functia
de management al riscului, care funizeaza mecanisme adecvate pentru prima linie de aparare.
Functia de conformitate asigura conformitatea activitatii societatii cu cadrul de reglementare in
vigoare si verifica desfasurarea controalelor din prima linie.
Functia de administrare a riscurilor este independenta de activitatile care genereaza expunerile
la risc, dezvolta politici si proceduri de administrare a riscului la nivelul intregii societati si
asigura gestionarea riscului in ansamblul intregului proces.
A treia linie de aparare – este asigurata de catre functia de audit intern. Misiunea acestei
linii de aparare este sa furnizeze o evaluare independenta specializata cu privire la eficacitatea
procesului de administrare a riscurilor si a sistemului de control intern.
Consiliul de administratie este responsabil pentru:
➢ aprobarea si revizuirea, cel putin anual, a Politicii societatii referitoare la administrarea
riscurilor, a procedurilor si metodologiilor pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea,
gestionarea si raportarea in orice moment a riscurilor semnificative la care este sau poate fi
expusa societatea;
➢ aprobarea profilului de risc, a apetitului si limitelor de toleranta la risc ale EVERGENT
Investments;
➢ aprobarea rezultatelor autoevaluarii periodice a riscurilor operationale si a sistemului de
control intern, si a planului de raspuns la risc care prezinta masuri pentru prevenirea si
diminuarea riscurilor operationale;
➢ aprobarea rapoartelor de risc trimestriale ale compartimentului management risc;
➢ aprobarea rezultatelor simularilor de criza si a recomandarilor formulate de functia de
administrare a riscului;
➢ evaluarea si examinarea semestriala a eficacitatii politicii, a masurilor si a procedurilor
instituite pentru administrarea riscurilor si dispunerea masurilor adecvate pentru
remedierea eventualelor deficiente;
➢ stabilirea unui sistem de guvernanta care sa contribuie la o supraveghere eficienta a filialelor
EVERGENT Investments si care sa ia in considerare natura, amploarea si complexitatea
riscurilor la care se expun grupul si filialele, respectand in acelasi timp responsabilitatile
juridice si de guvernanta aferente filialelor;
➢ analiza adecvarii, eficientei si actualizarii sistemului de administrare a riscurilor, in vederea
gestionarii eficiente a activelor detinute, precum si al modului de adminstrare a riscurilor
aferente la care societatea este expusa;
➢ asigurarea elaborarii si evaluarea semestriala a planului pentru asigurarea continuitatii
activitatii si pentru situatiile de urgenta in vederea eliminarii riscurilor sau minimizarii
acestora.
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Conducerea executiva este responsabila pentru:
➢ asigurarea implementarii Politicii de administrare a riscurilor si a procedurilor si
metodologiilor pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea si raportarea in
orice moment a riscurilor semnificative la care este sau poate fi expusa societatea, aprobate
de catre Consiliul de administratie;
➢ adoptarea masurilor, proceselor si tehnicilor adecvate si eficace pentru monitorizarea si
controlul tuturor riscurilor relevante in conformitate cu politica de administrare a riscurilor;
➢ asigurarea resurselor necesare implementarii sistemului de management al riscurilor si
stabilirea competentelor si responsabilitatilor pe linia administrarii riscurilor la nivelul
fiecarei linii de activitate;
➢ aplicarea si respectarea in mod corespunzator si eficient a limitelor de risc asumate, inclusiv
in caz de situatii de criza, precum si incadrarea in profilul de risc aprobat de Consiliul de
administratie;
➢ asigurarea efectuarii simularilor de criza si implementarea recomandarilor aprobate de
catre Consiliul de administratie;
➢ stabilirea si mentinerea unui sistem adecvat de raportare a expunerii de risc;
➢ implementarea planurilor de masuri cuprinse in rapoartele de risc si aprobate de catre
Consiliul de administratie;
➢ dezvoltarea unei culturi de risc integrate la nivelul EVERGENT Investments, bazata pe o
intelegere completa a riscurilor cu care se confrunta societatea si cum sunt acestea
administrate, luand in considerare toleranta la risc si apetitul sau de risc;
➢ evaluarea semestriala a planului pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru
situațiile de urgenta în vederea eliminarii riscurilor sau minimizarii acestora.
Comitetul de audit monitorizeaza semestrial eficacitatea sistemului de management al
riscurilor din cadrul EVERGENT Investments, avizeaza politica, procedurile si metodologiile de
administrare a riscurilor, analizeaza si avizeaza rapoartele de risc trimestriale.
Compartimentul de Management al riscului este independent din punct de vedere
ierarhic si functional de activitatile care genereaza expunerile la risc si are autoritatea necesara
si acces la toate informatiile relevante necesare indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor.
Fiecare persoana incadrata in compartimentul de management al riscurilor trebuie sa detina
cunoștințe, competențe si experienta profesionala, precum si să îndeplinească cerințele de
reputatie, onestitate si integritate. De asemenea, fiecare persoana este supusa autorizarii ASF si
trebuie sa indeplineasca cerintele de eligibilitate si de inregistrare in Registrul public al ASF.
Compartimentul management risc are urmatoarele atributii:
➢ elaboreaza si implementeaza politici, proceduri si metodologii eficace de administrare a
riscurilor, precum si orice modificare a acestora;
➢ identifica, masoara, administreaza si monitorizeaza permanent toate riscurile relevante
pentru politica de investitii si la care este sau poate fi expusa EVERGENT Investments;
➢ identifica riscurile angajarii EVERGENT Investments in operatiunile de
investire/dezinvestire propuse de catre compartimentele cu functie de administrare a
investitiilor si propune masuri de prevenire si diminuare a acestora, daca e cazul;
➢ identifica riscurile angajarii EVERGENT Investments in activitati noi si propune masuri de
prevenire si diminuare a acestora, daca e cazul;
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➢ fundamenteaza si propune limite de risc, monitorizeaza respectarea acestora si notifica in
timp util Consiliului de administratie si conducerii executive orice depasiri existente sau
previzibile ale limitelor de risc stabilite, pentru a se asigura ca pot fi luate masuri rapide si
adecvate;
➢ acorda asistenta Consiliului de administratie si conducerii executive privind identificarea
profilului de risc al EVERGENT Investments;
➢ evalueaza profilul de risc al societatii in functie de apetitul si toleranta la risc stabilite de
catre Consiliul de administratie si comunica in timp util Consiliului de administratie si
conducerii executive in cazul in care considera ca profilul de risc nu este conform cu limitele
de risc aprobate sau ca exista un risc semnificativ ca profilul de risc sa devina neconform cu
aceste limite;
➢ asigura faptul ca profilul de risc al EVERGENT Investments comunicat investitorilor
respecta limitele de risc stabilite pentru acoperirea cel putin a riscurilor de piata, de emitent,
de lichiditate, de credit si contrapartida si operationale;
➢ calculeaza lunar expunerea prin metoda bruta si prin metoda angajamentului si determina
efectul de levier, in scopul indeplinirii obligatiilor de raportare institutionala;
➢ urmareste incadrarea categoriilor de active ale EVERGENT Investments in limitele
prudentiale legale si interne in vigoare, inclusiv incadrarea valorii activelor in pragul relevant
si incadrarea in cerintele de fonduri proprii si fonduri proprii suplimentare si notifica in timp
util Consiliului de administratie si conducerii executive orice depasiri existente sau
previzibile ale acestora, pentru a se asigura ca pot fi luate masuri rapide si adecvate;
➢ incadreaza categoriile de active EVERGENT pe clase de risc, din punct de vedere al gradului
de lichiditate al activelor;
➢ analizeaza planurile pentru asigurarea continuitatii activitatii si pentru situatiile de urgenta
ale societatii;
➢ efectueaza, o data pe an si ad-hoc, simularile de criza in conditiile prevazute de procedurile
de risc si reglementarile ASF in vigoare;
➢ evalueaza modul in care structura remuneratiei variabile afecteaza profilul de risc al
societatii;
➢ intocmeste raportari de risc trimestriale catre Consiliul de administratie cu privire la
riscurile administrate;
➢ raportează Consiliului de administratie si conducerii executive riscurile identificate ca fiind
potenţial semnificative în conformitate cu procedurile aplicate.
3. Masuri de protectie impotriva conflictelor de interese in legatura directa cu
functia de administrare/management a/al riscurilor.
EVERGENT Investments mentine o politica adecvata in vederea prevenirii, gestionarii si
monitorizarii conflictelor de interese in procesul de management al riscului.
Conflictele de interese pot aparea, fara a se limita la acestea, in urmatoarele situatii:
➢ Desfasurarea de catre personalul cu functie de administrare a riscurilor a unor activitati de
business sau activitati suport, in special activitati de administrare a portofoliului;
➢ Remunerarea personalului responsabil de administrarea riscurilor in functie de performanta
unitatilor de business, in special de performanta functiei de administrare a portofoliului;
➢ Subordonarea personalului cu functie de administrare a riscurilor unor structuri
operationale, in special functiei de administrare a portofoliului.
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Masurile specifice de protectie impotriva conflictelor de interese in sfera
managementului riscurilor constau in:
➢ Asigurarea prin organigrama si reglementari interne a separarii functionale si ierarhice a
functiei de administrare a riscurilor de structurile de business si cele suport, in special de
cele care realizeaza administrarea portofoliului. Activitatea de management a riscurilor este
organizata intr-un compartiment distinct, subordonat Consiliului de administratie;
➢ Functia de administrare a riscurilor este reprezentata in Consiliul de administratie de catre
Presedintele Director general, a carui autoritate este la nivelul autoritatii functiei de
administrare a portofoliului, care este reprezentata de catre Vicepresedintele Director
general adjunct, asigurandu-se astfel autoritatea necesara in relatia cu functia de
adminstrare a portofoliului. Persoanele implicate in exercitarea functiei de administrare a
riscurilor nu sunt angajate in activitati din cadrul unitatilor de business sau a celor suport,
in special in cele din cadrul functiei de administrare a portofoliului, asigurandu-se astfel
independenta acestora;
➢ Remuneratia persoanelor implicate in exercitarea functiei de administrare a riscurilor este
stabilita in functie de obiectivele legate de aceasta functie, independent de performantele
obtinute de functiile de business, asigurand-se astfel obiectivitatea in evaluarea riscurilor
aferente investitiilor;
➢ Potentialele conflicte de interese trebuie declarate si sunt gestionate in cadrul societatii
conform Procedurii privind prevenirea si evitarea conflictului de interese.
Pentru ca EVERGENT Investments sa se asigure ca masurile de protectie au o eficacitate
constanta:
➢ Functia de administrare/management a/al riscurilor este supusa examinarii auditului intern
si Comitetului de audit, care se asigura ca:
o functia de administrare a riscurilor are autoritatea necesara si acces la toate
informatiile relevante necesare pentru a-si indeplini sarcinile specifice conform
procedurilor interne;
o deciziile luate de functia de administrare a riscurilor se bazeaza pe date fiabile, care
sunt supuse unui grad adecvat de control, conform procedurilor de administrare a
riscurilor;
o structurile operationale implementeaza masurile specifice de prevenire si diminuare
a riscurilor propuse de responsabilii de administrarea riscurilor;
o riscurile relevante sunt identificate si evaluate;
o sunt selectate raspunsuri adecvate la risc, in concordanta cu apetitul la risc;
o informatiile relevante cu privire la riscuri sunt comunicate oportun in cadrul
societatii, astfel incat personalul, managementul si Consiliul de administratie sa-si
indeplineasca responsabilitatile.
➢ Remuneratia persoanelor care exercita functia de administrare a riscurilor este direct
supravegheata de catre Comitetul de nominalizare - remunerare, care este independent de
conducerea EVERGENT Investments si de structurile operationale.
➢ Persoanele responsabile cu functia de administrare a riscurilor au obligatia sa:
o informeze Consiliul de administratie, Comitetul de audit si conducerea executiva
daca obiectivitatea sau independenta le este afectata in fapt, sau in aparenta, prin
actiuni cum ar fi: limitarea scopului activitatii, schimbarea programului de munca,
limitarea accesului la resurse financiare sau informationale, etc;
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o raporteze Consiliului de administratie si conducerii executive, precum si Comitetului
de audit, orice situatie în care obiectivitatea si impartialitatea pot fi real sau potential
influentate, sau daca au nelamuriri cu privire la o situatie ce poate fi considerata ca
prejudiciind obiectivitatea sau independenta;
o evite orice actiune sau raport cu sau din partea unui angajat, actionar, reprezentanti
ai emitentilor din programul investitional, daca acestea pot crea impresia ca
obiectivitatea personala ar fi prejudiciata (ex: acceptarea de bani, cadouri sau
distractii, etc cu valoare semnificativa).
Consiliul de administratie examineaza semestrial eficacitatea masurilor de protectie impotriva
conflictelor de interese cu privire la funcția de management al riscului si ia la timp masurile
corective pentru remedierea eventualelor deficiente.
4. Identificarea, masurarea, administrarea si monitorizarea riscurilor la care este
sau poate fi expusa EVERGENT Investments
EVERGENT Investments a dezvoltat proceduri de lucru detaliate cu privire la identificarea,
masurarea, administrarea si monitorizarea riscurilor la care este sau poate fi expusa
(administrarea riscului de piata, de emitent, de lichiditate, de credit/contrapartida,
administrarea si autoevaluarea riscurilor operationale si a sistemului de control intern, calculul
si monitorizare a limitelor prudentiale, calcularea expunerii si a efectului de levier, verificare
prealabila atunci cand se investeste, simulari de criza si analiza scenariilor).
MASURAREA RISCURILOR - Atunci cand se identifica si se masoara riscurile, EVERGENT
Investments utilizeaza instrumente de tip anticipativ si retrospectiv. Instrumentele permit
agregarea expunerilor la risc intre liniile de activitate si faciliteaza identificarea concentrarilor
la riscuri. Responsabilitatea finala pentru evaluarea riscurilor apartine exclusiv EVERGENT
Investments, care isi evalueaza riscurile in mod critic si nu se bazeaza exclusiv pe evaluari
externe. Pentru fiecare risc relevant, EVERGENT Investments are stabilit un set de indicatori
specifici, calculati periodic si pe orizonturi de timp prestabilit, care masoara riscul. Indicatorii
selectati si modul de calcul al acestora sunt prezentati detaliat in procedurile specifice de
administrare a riscurilor relevante pentru EVERGENT Investments. Indicatorii de risc stau la
baza stabilirii profilului de risc atat pentru fiecare risc relevant in parte, cat si la nivel global.
STABILIREA LIMITELOR DE RISC - Pentru fiecare indicator de risc relevant sunt stabilite,
prin procedurile de administrare a riscurilor, plaje de valori/toleranta corespunzatoare nivelelor
de risc scazut, mediu si ridicat si limita maxima de toleranta la risc pana la care EVERGENT
Investments este dispusa sa-si asume riscul pentru mentinerea unui nivel de randament al
portofoliului adecvat obligatiilor sale suport (apetitul la risc). Functia de administrare a
riscurilor supune anual aprobarii Consiliului de administratie sistemul de limite de toleranta
pentru riscurile relevante, care permite in acceptiunea EVERGENT desfasurarea in conditii
adecvate a activitatii.
PROFILUL DE RISC - Consiliul de administratie stabileste profilul de risc al EVERGENT
Investments si asigura luarea masurilor necesare pentru incadrarea riscurilor efective in profilul
de risc comunicat investitorilor.
Profilul de risc reprezinta ansamblul expunerilor EVERGENT Investments la riscuri reale si
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potentiale. Profilul de risc este evaluat cel putin o data pe an si ori de cate ori se considera
necesar, potrivit matricei de risc, in functie de obiectivele strategice si, in mod corespunzator,
de apetitul la risc. Rolul sau este acela de a determina dimensiunea fiecarui risc relevant si a
nivelului general de risc, pe baza unor indicatori relevanti.
Pentru monitorizarea corecta a riscurilor relevante, in contextul respectarii cadrului de
reglementare al EVERGENT Investments, s-au fixat pentru fiecare categorie de riscuri
relevante:
➢ Apetitul la risc, reprezinta nivelul de risc, exprimat pentru fiecare categorie de risc, pana
la care EVERGENT Investments este dispusa sa-si asume riscuri, respectiv sa le accepte, in
concordanta cu strategia si politicile de investitii stabilite, in contextul pastrarii sub control
a riscurilor in cadrul profilului de risc asumat pentru fiecare categorie de risc in parte.
Apetitul la risc exprimat corespunde profilului de risc asumat de EVERGENT Investments.
Apetitul la risc poate fi : ridicat, mediu, scazut.
➢ Toleranta la risc reprezinta capacitatea EVERGENT Investments de a accepta sau a
absorbi riscurile. In acceptiunea EVERGENT Investments, pastrarea riscurilor in marja de
toleranta stabilita constituie o sigurantă in mentinerea in nivelul de apetit de risc stabilit la
nivel strategic. Toleranta la risc, instrument de ajustare a apetitului la risc, prin prisma unor
nivele de apreciere/limite/plaje de valori, este exprimata sub forma evolutiei unor indicatori
de risc specifici fiecarei categorii de riscuri relevante identificate si asumate de EVERGENT
Investments. Nivelele de toleranta la risc pot fi : ridicat, mediu, scazut.
Profilul de risc se stabileste la nivel global si individual pentru fiecare categorie de risc,
avandu-se in vedere natura, dimensiunea si complexitatea activitatilor EVERGENT
Investments. Modalitatea de evaluare a profilului de risc pentru fiecare risc in parte se regaseste
detaliat in procedurile si metodologiile de administrare a riscurilor.
Functia de administrare a riscurilor monitorizeaza trimestrial profilul de risc efectiv al
EVERGENT Investments si il examineaza in raport cu apetitul la risc, pentru a permite analiza
de catre Consiliul de administratie in functia sa de supraveghere.
In functie de evolutia profilului de risc in raport cu apetitul la risc, precum si in functie de
dimensiunea temporala a unei anumite evolutii (de exemplu: perioada in care riscul depaseste
un anumit nivel), Consiliul de administratie dispune masuri de corectare sau control al factorilor
de risc.
MONITORIZAREA SI ADMINISTRAREA RISCURILOR - Monitorizarea si
administrarea riscurilor relevante se realizeaza prin:
➢ masurarea periodica a indicatorilor de risc si verificarea incadrarii acestora in marja de
toleranta stabilita pentru nivelul de apetit de risc asumat;
➢ analiza oricarei apropieri sau depasiri a valorilor indicatorilor de risc fata de limitele stabilite
si luarea de masuri adecvate pentru mentinerea sau reincadrarea indicatorilor in nivelul de
apetit, respectiv profilul de risc asumat;
➢ analiza contributiei marginale a fiecarui activ care are impact semnificativ asupra riscului
analizat;
➢ efectuarea de simulari de criza si analize periodice adecvate ale scenariilor, pentru a
raspunde riscurilor provenind din modificarile potentiale ale conditiilor de piata si a celor
de lichiditate care pot avea efect negativ asupra societatii;
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➢ anterior oricaror investitii, realizarea de calcule previzionale pentru a estima impactul
viitoarei investitii asupra profilului de risc al societatii, tinand seama de riscul individual al
activului in care societatea intentioneaza sa investeasca. Calculele tin cont de natura
investitiei, conditiile de piata si sensibilitatea pretului activului ce urmeaza a fi achizionat, in
conditii normale si exceptionale de piata.
SIMULARI DE CRIZA, TESTE EX-POST - EVERGENT Investments trateaza in mod
adecvat posibila vulnerabilitate a tehnicilor și a modelelor interne de masurare a riscurilor,
efectuand simulari de criza, teste ex post si analiza scenariilor.
Simulare de criza - tehnica de administrare a riscului utilizata pentru a evalua efectele
potentiale asupra profilului de risc al EVERGENT Investments ale modificarii unui anumit
eveniment si/sau ale unui set de variabile financiare. Aceasta se realizeaza sub forma simularilor
pe baza de scenariu, care evalueaza impactul asupra profilului de risc al EVERGENT
Investments al modificarilor simultane ale mai multor determinanti de risc, in conditiile in care
evenimentul de criza a fost definit.
Pentru construirea scenariilor de criza se identifica acele evenimente (factori de stres) care, desi
sunt relativ rare, ar putea avea impact important asupra operatiunilor societatii.
EVERGENT Investments efectueaza:
➢ Simularea de criza în conformitate cu art. 15, alineatul (3) litera (b) din
Directiva 2011/61/UE (riscurile asociate fiecarei poziții de investiții a EVERGENT
Investments și efectul lor global asupra portofoliului EVERGENT Investments pot fi
permanent identificate, evaluate, administrate și monitorizate în mod corespunzator,
inclusiv prin utilizarea unor proceduri adecvate de simulari de criza).
➢ Simularea de criza efectuata în conformitate cu art. 16, alineatul (1), al doilea
paragraf din Directiva 2011/61/UE (EVERGENT Investments efectueaza cu
regularitate simulari de criza, în condiții de lichiditate normala și excepționala, care le permit
sa evalueze si sa monitorizeze în consecinta riscul de lichiditate al societatii).
EVERGENT Investments dispune de o procedura detaliata cu privire la efectuarea simularilor
de criza. Simularile de criza se efectueaza cel putin o data pe an si ad-hoc, luand in considerare
politica de investitii, profilul de risc si politica de dividend. Data de referinta pentru derularea
simularilor de criza este 31 martie a fiecarui an. Datele de referinta pentru derularea simularilor
de criza (teste de stres) ad-hoc vor fi stabilite la momentul aparitiei evenimentelor care justifica
derularea acestora.
In cazul in care simularile de criza si analiza scenariilor evidentiaza o vulnerabilitate particulara
fata de un anumit ansamblu de circumstante, EVERGENT Investments intreprinde actiuni
corective prompte, adoptand masuri plauzibile pentru diminuarea impactului unor astfel de
situatii.
Consiliul de administratie intelege pe deplin impactul evenimentelor de criza asupra profilului
general de risc al EVERGENT Investments, avand responsabilitatea finala pentru programul
general de simulari de criza.
Consiliul de administratie ia in considerare rezultatele obtinute in simularile de criza la
stabilirea si revizuirea politicilor, proceselor si limitelor de risc.
Testele ex post periodice - se realizeaza pentru a examina valabilitatea metodelor de
masurare a riscului care includ prognoze si estimari bazate pe modele. In cazul in care se
constata ca modelele prezinta deficiente, EVERGENT Investments ia masuri adecvate pentru
imbunatatirea acestora.
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5. Rapoarte eloborate de functia permanenta de administrare a riscurilor
EVERGENT Investments are stabilite mecanisme de raportare transparenta periodica, astfel
incat Consiliul de administratie si toate structurile organizatorice sa beneficieze de rapoarte la
timp, precise, concise, inteligibile si sa poata face schimb de informatii relevante privind
identificarea, masurarea sau evaluarea si monitorizarea riscurilor. Cadrul de raportare este bine
definit prin procedurile de administrare a riscurilor, documentat si aprobat de conducerea
societatii si acopera toate riscurile relevante.
Consiliul de administratie, in functia sa de decizie, dispune de acces adecvat la informatii privind
situatia riscurilor societatii si, daca este necesar si corespunzator, la functia de administrare a
riscurilor si la consultanta externa de specialitate.
De asemenea, Consiliul de administratie stabileste natura, volumul, formatul si frecventa
informatiilor privind riscurile.
Raportari interne
Compartimentul Managementul Riscului intocmeste si comunica, dupa caz, Consiliului de
administratie si conducerii executive:
➢ rapoarte trimestriale cu privire la riscurile relevante la care societatea este sau poate fi
expusa, care includ, fara a se limita la acestea:
o incadrarea valorilor curente ale riscurilor relevante in limitele stabilite;
o incadrarea categoriilor de active EVERGENT in limitele prudentiale legale si interne in
vigoare;
o respectarea de catre profilul de risc al societatii comunicat investitorilor a limitelor de
risc stabilite si coerenta dintre aceste limite;
➢ rapoarte semestriale cu privire la caracterul adecvat si eficacitatea procesului de
administrare a riscurilor, indicand in particular daca au fost sau vor fi dispuse masuri
corective adecvate in cazul unor deficiente existente sau anticipate;
➢ rapoarte anuale si ad-hoc cu privire la rezultatele simularilor de criza;
➢ rapoarte anuale cu privire la rezultatele autoevaluarii riscurilor operationale si a sistemului
de control intern, inclusiv a riscurilor operationale IT;
➢ rapoarte cu privire la apropierea sau depasirea limitelor de risc stabilite, ori de cate ori se
constata.
➢ rapoarte anuale cu privire la modul in care structura remuneratiei variabile afecteaza profilul
de risc al societatii
Rapoartele de risc se avizeaza in prealabil de catre Comitetul de audit.
Comunicari catre investitori - EVERGENT Investments comunica investitorilor, ca parte
a raportarilor periodice catre acestia si cel putin in acelasi timp cu punerea la dispozitie sau cu
publicarea raportului anual, urmatoarele informatii:
➢ procentajul din activele FIA care fac obiectul unor masuri speciale din cauza naturii lor
nelichide;
➢ orice noi masuri de administrare a lichiditatii EVERGENT Investments, daca e cazul;
➢ profilul actual de risc al societatii si sistemele de administrare a riscurilor utilizate pentru
administrarea acestor riscuri.
Orice alte informatii sunt comunicate in conformitate cu reglementarile aplicabile. Informatiile
comunicate periodic investitorilor sunt prezentate intr-o maniera clara si usor de inteles.
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Raportari catre ASF - EVERGENT Investments furnizeaza catre ASF informatii care sunt
raportate semestrial, în conformitate cu modelul de raportare pro forma prevăzut în anexa IV
a Regulamentului 231/2013. Functia de administrare a riscului este responsabila de:
➢ intocmirea unui raport privind activitatea de administrare a riscului si transmiterea acestuia
catre ASF in termen de 60 zile de la sfarsitul fiecarui an;
➢ informarea ASF in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data aparitiei oricaror
modificari importante de la politica de administrare a riscurilor raportata anterior catre ASF.
6. Evaluarea, monitorizarea si revizuirea sistemelor de administrare a riscurilor
Consiliul de adminstratie monitorizeaza eficacitatea sistemului de management al riscurilor din
cadrul EVERGENT Investments, aproba politica, procedurile si metodologiile de administrare
a riscurilor, analizeaza si avizeaza rapoartele de risc periodice.
Consiliul de administratie evalueaza, monitorizeaza si reexamineaza semestrial urmatoarele
aspecte:
➢ caracterul adecvat si eficacitatea politicii de administrare a riscurilor si a masurilor,
proceselor si tehnicilor pentru:
o identificarea, masurarea, administrarea si monitorizarea in orice moment a riscurilor
la care este sau ar putea fi expusa societatea;
o asigurarea limitelor de risc stabilite;
o masura în care societatea respecta politica de administrare a riscurilor si masurile,
procesele și tehnicile susmentionate;
➢ caracterul adecvat si eficienta masurilor luate pentru remedierea deficientelor aparute in
derularea procesului de administrare a riscurilor;
➢ indeplinirea functiei de administrare a riscurilor in mod corespunzator;
➢ caracterul adecvat si eficienta masurilor menite sa asigure separarea functionala si ierarhica
a functiei de administrare a riscurilor.
In plus, sistemele de administrare/management a/al riscurilor se revizuiesc atunci cand:
➢ politicile si procedurile de administrare a riscurilor si masurile, procesele si tehnicile pentru
identificarea, masurarea, administrarea si monitorizarea in orice moment a riscurilor la care
este sau ar putea fi expusa societatea si limitele de risc stabilite, sunt supuse unor modificari
semnificative;
➢ evenimente interne sau externe indica faptul ca este necesara o reexaminare suplimentara;
➢ politica de investitii si obiectivele EVERGENT Investments sunt supuse unor modificari
semnificative.
Rapoartele periodice ale Consiliului de administratie includ informatii cu privire la concluziile
evaluarii eficientei sistemului de administrare/management a/al riscurilor.
Aceasta politica de risc reprezinta optiunea ferma a managementului societatii de a crea si
implementa un cadru de management a riscului in conformitate cu obiectivele stabilite si
apetitul pentru risc declarat, precum si pentru a asigura conformitatea cu reglementarile
aplicabile.
Capitolul 4. CONFORMITATEA
Respecta revederile Reg. ASF nr. 2/2016 – art. 4 alin. 2 d) adecvarea politicilor și
strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern.
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EVERGENT Investments instituie și menține o funcție permanentă și eficace de
verificare a conformității care este independenta.
Structural si ierarhic Compartimentul conformitate este subordonat Consiliului de
administratie.
Persoana care indeplineste functia de ofiter de conformitate este supusă autorizării A.S.F. şi este
înscrisă în Registrul public al A.S.F.
În situaţia în care societatea supune autorizării mai multe persoane cu atribuţii de conformitate,
cererea de autorizare este însoţită de responsabilităţile detaliate ale fiecărei persoane încadrate
în cadrul compartimentului de conformitate.
In situatia lipsei uneia dintre persoanele cu atributii de control intern, atributiile si
responsabilitatile vor fi preluate automat de alta persoana autorizata.
În situaţia în care EVERGENT Investments nu mai are autorizată o persoană în funcţia de ofiţer
de conformitate sau în cazul indisponibilităţii temporare a acesteia, unul dintre membrii
compartimentului de conformitate al societatii, dacă există, unul dintre directorii societatii sau
un alt angajat care are cunoştinţele şi experienţa profesională adecvată, în cazul în care
compartimentul este format dintr-un singur membru, va prelua provizoriu atribuţiile persoanei
indisponibile, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic.
Pentru a permite persoanei/persoanelor numite in functia de ofiter de conformitate sa-si aduca
la indeplinire responsabilitatile in mod corect si independent, EVERGENT Investments trebuie
sa se asigure ca urmatoarele conditii sunt respectate:
(a) persoana/persoanele are/au autoritatea, resursele si experienta necesare, precum si acces la
toate informatiile relevante;
(b) persoanele care exercita funcția de verificare a conformității nu sunt implicate în prestarea
serviciilor sau în efectuarea activităților pe care le monitorizează;
(c) persoana/persoanele poarta responsabilitatea respectarii atributiilor aferente functiei de
conformitate si pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementarilor in vigoare,
in care se va preciza in special daca au fost intreprinse masuri adecvate de remediere a
eventualelor deficiente;
(d) la stabilirea remunerarii persoanelor trebuie avut in vedere: nivelul remunerării trebuie să
permită EVERGENT Investments să angajeze personal calificat şi cu experienţă;
obiectivitatea persoanelor nu trebuie sa fie afectată de metoda de stabilire a remunerației;
remuneraţia variabilă trebuie să se bazeze pe obiective specifice funcţiei şi nu trebuie să fie
stabilită exclusiv pe baza criteriilor de performanţă la nivelul AFIA; remunerarea este direct
supravegheată de comitetul de nominalizare-remunerare;
(e) persoanele sunt evaluate pentru indeplinirea si menţinerea, pe toată durata de desfăşurare
a activităţii, a cerinţelor privind competenţa si experienţă profesională; integritate şi bună
reputaţie si guvernanţă conform prevederilor legale incidente.
Atributii si responsabilitati:
(a) monitorizeaza si evalueaza periodic caracterul adecvat și eficacitatea măsurilor, a politicilor
și a procedurilor stabilite în conformitate cu reglementarile in vigoare, precum și a acțiunilor
întreprinse pentru remedierea deficiențelor în materie de respectare de către societate a
obligațiilor care îi revin.
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(b) monitorizeaza si verifica cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activitatii
EVERGENT Investments, a reglementarilor si procedurilor interne si acţioneaza conform
competenţelor sale pentru a preveni si propune masuri pentru remedierea oricarei situatii
de incalcare a legilor, reglementarilor in vigoare incidente pietei de capital sau a
reglementarilor si procedurilor interne ale EVERGENT Investments de catre EVERGENT
Investments sau de catre angajatii acesteia; urmareste implementarea propunerilor si
recomandarilor;
(c) consiliaza si asista persoanele relevante responsabile pentru desfășurarea de activități
pentru respectarea de către EVERGENT Investments a obligațiilor care îi revin în temeiul
legislatiei pietei de capital incidente;
(d) se asigura că raportările pe care EVERGENT Investments trebuie să le transmită A.S.F. şi
entităţilor pieţei de capital sunt transmise în termenul legal prevăzut de reglementările în
vigoare;
(e) analizeaza si avizeaza documentele transmise de EVERGENT Investments catre A.S.F. in
vederea obtinerii autorizatiilor prevazute de reglementarile A.S.F.;
(f) analizeaza si avizeaza materialele informative/publicitare ale EVERGENT Investments;
(g) analizeaza si avizeaza documentele intocmite de EVERGENT Investments conform
procedurilor de lucru;
(h) avizeaza dezvoltarea de noi strategii, politicile investitionale, schimbarile organizationale
relevante precum si investitiile pe piete noi si in produse noi;
(i) verifica respectarea reglementarilor prudentiale;
(j) asigura informarea EVERGENT Investments si a angajatilor acesteia cu privire la regimul
juridic aplicabil pietei de capital, atat in ceea ce priveste normele aprobate cat si proiectele
legislative de interes pentru activitatea societatii, pentru formularea de propuneri/
recomandari/ observatii, daca este cazul;
(k) gestioneaza si monitorizeaza deciziile Consiliului de administratie si ale Comitetului de
directie, verificand incadrarea acestora in limitele de legalitate si prudentialitate la
momentul adoptarii/implementarii lor; urmareste ducerea la indeplinire a hotararilor si
raporteaza periodic cu privire la stadiul implementarii acestora;
(l) este responsabil de supervizarea soluţionarii şi de gestionarea petiţiilor referitoare la
activitatea EVERGENT Investments pe piaţa de capital, de tinerea registrului unic de petitii
si de raportarea periodica catre ASF a situatiei petitiilor inregistrate.
Prin decizie a Directorului general, in cadrul societatii este constituita o comisie cu caracter
permanent care analizeaza toate petitiile actionarilor si propune, daca este cazul, masuri de
adoptat de catre conducere pentru remedierea situaţiilor sesizate; comunicarea raspunsului
catre petent se face cu incadrare in termenul legal.
(m) creaza un proces de identificare, inregistrare, monitorizare, prevenire si divulgare a
conflictelor de interese; gestioneaza procedura interna privind Conflictul de interese.
(n) gestioneaza procedura de lucru specifica privind Supravegherea punerii în aplicare a
sancțiunilor internaționale pe piața de capital- in aplicarea reglementarilor exprese ale
A.S.F.; ofiterul de conformitate poate fi si membru in Comisie (prin decizie interna), calitate
in care asigura si relatia cu A.S.F.
Desfasurarea controlului permanent si periodic:
1.
Elaborarea Programul/Planul investigatiilor anual, cu respectarea urmatoarelor principii
și criterii:
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(a)

(b)

(c)

(d)

cuprinde obiectivele de control conform reglementarilor legale aplicabile si constituie o
parte a procesului integrat de control din cadrul EVERGENT Investments (conformitate,
audit intern si administrarea riscurilor);
este intocmit în baza analizei riscurilor pe care le pot induce activitatile EVERGENT
Investments , avand in vedere “Registrul riscurilor operationale identificate care pot afecta
activitatea EVERGENT Investments ” intocmit de Compartimentul Managementul
Riscurilor;
activitățile pe care le desfasoara în vederea verificarii conformitatii activitatii societatii cu
reglementarile legale în vigoare, politica şi procedurile EVERGENT Investments, sunt
activitati de control periodic și control permanent;
principala componenta a activitatii o constituie controlul permanent, cu caracter pro-activ,
exercitat prin supravegherea și monitorizarea continuă a activitatilor ce intra in sfera
controlului intern, in vederea prevenirii aparitiei situatiilor de neconformitate legala si
interna.

2. Efectuarea investigatiilor si a raportarilor catre structura de conducere:
(a) prezinta raport privind rezultatele investigatiilor cuprinse in planul de investigatii catre
Consiliul de administratie al EVERGENT Investments, pentru dezbatere si aprobare;
raportul este avizat prealabil de Comitetul de Audit;
(b) raporteaza Consiliului de administratie şi directorilor situatiile de incalcare a regimului
juridic aplicabil pietei de capital, a reglementarilor interne si a procedurilor de lucru, în
termenele legale impuse, in vederea notificarii urgente catre ASF si comunicarii masurilor
adoptate pentru remedierea situatiilor constatate.
(c) intocmeste cu regularitate, cel puțin o dată pe an, rapoarte către conducerea executivă
asupra chestiunilor legate de conformitate, în care să se precizeze în special dacă au fost
întreprinse măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficiențe.
(d) raportul anual si planul de investigatii pentru anul urmator aprobate de Consiliul de
administratie sunt transmise la ASF, daca legislatia prevede aceasta.
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Capitolul 5. AUDITUL INTERN
Respecta prevederile Reg. ASF nr. 2/2016 – art. 4 alin. 2 d) adecvarea politicilor și
strategiilor, precum și a mecanismelor de control intern
EVERGENT Investments stabileste si mentine functia permanenta de audit intern
care este separata si independenta de alte functii si activitati ale EVERGENT
Investments.
Compartimentul Audit intern este subordonat Consiliului de administratie.
In scopul dirijarii activitatii, compartimentul audit intern dezvolta politici si proceduri, aliniate
la cerintele Standardelor Internationale pentru practica profesionala a auditului intern.
Atributii si responsabilitati:
(a) ajuta societatea, atat in ansamblu cat si structurile sale, prin intermediul opiniilor si
recomandarilor;
(b) asista societatea in gestionarea riscurilor;
(c) contribuie la imbunatatirea proceselor de management al riscurilor, control si guvernanta;
(d) evalueaza adecvarea si eficacitatea controalelor privind guvernanta, operatiunile si sistemele
EVERGENT Investments;
(e) elaboreaza si implementeaza politicile si procedurile pentru exercitarea activitatii de audit
intern, precum si orice modificare a acestora;
(f) efectueaza evaluarea riscurilor activitatilor desfasurate de EVERGENT Investments cel
putin anual;
(g) stabileste, implementeaza si mentine un plan de audit pentru a examina si evalua caracterul
adecvat si eficacitatea sistemelor, mecanismelor de control intern si procedurilor
EVERGENT Investments;
(h) comunica Comitetului de audit si Consiliului de administratie planul privind activitatea de
audit intern si resursele necesare, inclusiv, modificarile intermediare semnificative;
(i) efectueaza misiunile cuprinse in planul anual;
(j) emite recomandari bazate pe rezultatul activitatii desfasurate;
(k) la solicitarea Comitetului de audit, Consiliului de administratie sau directorilor, efectueaza
misiuni ad-hoc sau misiuni cu caracter exceptional (necuprinse în planul anual de audit
intern);
(l) verifica respectarea recomandarilor;
(m) raporteaza la finalizarea fiecarei misiuni cu privire la problemele de audit intern si cu
privire la adecvarea masurilor adoptate pentru remedierea eventualelor deficiente;
(n) inregistreaza orice informatie relevanta care sa sustina concluziile si rezultatele
angajamentului;
(o) isi coordoneaza activitatea cu auditorul financiar, pentru a asigura indeplinirea
corespunzatoare a obiectivelor de audit si pentru a minimiza suprapunerea;
(p) raporteaza periodic Comitetului de audit si Consiliului de administratie despre scopul
activitatii de audit, autoritatea, responsabilitatea si functionarea activitatii de audit intern,
in raport cu planul stabilit;
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(q) verifica daca managementul a acceptat un nivel al riscului rezidual care poate fi inacceptabil
pentru EVERGENT Investments si comunica Consiliului de administratie situatiile in care
nu s-a luat o decizie cu privire la riscul rezidual, in vederea solutionarii acestora;
(r) efectueaza misiuni de consiliere formalizate (cuprinse in Planul de audit intern), informale,
exceptionale sau in situatii de urgenta, la cererea expresa a Consiliului de administratie sau
conducerii executive.
Auditul intern desfasoara misiuni de asigurare si misiuni de consiliere.
Misiunile de asigurare furnizeaza o evaluare independenta a proceselor de guvernanta,
management al riscurilor si control din cadrul EVERGENT Investments. Misiunile de asigurare
se deruleaza prin parcurgerea etapelor: planificarea activitatii de audit intern, pregatirea
misiunii de audit intern, interventia la fata locului, raportul de audit intern, urmarirea
recomandarilor si analiza calitatii.
Activitatea se desfasoara astfel:
1. planificarea activitatii de audit intern: intocmirea, avizarea si aprobarea planului
multianual de audit intern si a planului anual de audit intern, in conformitate cu cerintele
Standardelor internationale pentru practica profesionala a auditului intern si cu
reglementarile nationale.
2. pregatirea misiunii de audit intern:
• informarea conducatorului activitatii ce urmeaza a fi auditata cu privire la
declansarea misiunii de audit intern;
• colectarea si prelucrarea informatiilor privitoare la structura, activitatea, programul,
proiectul sau operatiunile auditate, pentru a facilita realizarea procedurilor privind
analiza riscurilor si a celor de verificare;
• identificarea si analiza riscurilor specifice si evaluarea controlului intern din cadrul
procesului,activitatii sistructurii auditate, astfel incat efortul de audit sa fie orientat
catre zonele cele mai riscante;
• elaborarea programului misiunii de audit pentru asigurarea desfasurarii in bune
conditii a misiunii de audit intern, in vederea acoperirii tuturor obiectivelor
auditabile si a riscurilor asociate acestora;
• intalnirea cu reprezentantii structurii auditate pentru prezentarea membrilor echipei
de audit intern, scopului misiunii, obiectivelor stabilite pentru realizarea misiunii de
audit intern si a modalitatilor de lucru, precum si stabilirea calendarului intalnirilor.
3. interventia la fata locului:
• colectarea probelor de audit, in scopul formarii de catre echipa de audit a unei opinii
asupra punctelor forte si punctelor slabe ale procesului,activitatii sau structurii
organizatorice auditate si a furnizarii de probe de audit in baza carora se vor formula
constatarile, recomandarile si concluzia generala a misiunii de audit;
• constatarea si raportarea iregularitatilor descoperite.
4. elaborarea raportului de audit intern:
• elaborarea proiectului de raport de audit intern, transmiterea proiectului raportului
de audit intern structurii auditate in scopul analizei si formularii punctului sau de
vedere cu privire la constatarile si recomandarile auditorilor;
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•

analiza observatiilor formulate de structura auditata la proiectul raportului de audit
intern;
• analizarea, avizarea si aprobarea raportului de audit intern si a planului de actiune
pentru implementarea recomandarilor.
5. urmarirea recomandarilor: asigurarea ca recomandarile formulate in urma misiunilor
de audit intern sunt implementate in mod adecvat si la termenele stabilite si evaluarea
consecintelor in cazul neaplicarii acestora.
6. analiza calitatii activitatii de audit intern: in scopul de a se oferi o asigurare
rezonabila ca auditul intern respecta Carta sa, functioneaza in mod eficace si eficient si
contribuie la crearea unui plus de valoare si la imbunatatirea operatiunilor societatii si
pentru asigurarea ca in cadrul misiunilor de audit intern au fost atinse, in conditii de calitate,
toate obiectivele misiunii de audit intern.
Misiunile de consiliere sunt activitati consultative si conexe, care au rolul sa adauge valoare
si sa imbunatateasca procesele de guvernanta, management al riscurilor si control al
EVERGENT Investments, fara ca auditorii interni sa isi asume responsabilitatea conducerii.
Misiunile de consiliere pot fi:
1. misiuni de consiliere formale – de regula sunt incluse in planul anual de audit intern,
iar termenii si conditiile sunt convenite cu solicitantul. Procedural, aceste misiuni sunt
efectuate, de regula, ca si misiunea de asigurare;
2. misiuni de consiliere informale – sunt activitati sau servicii, de tipul:
• participarilor in grupuri de lucru interdepartamentale, comitete ori alte organisme de
acest fel, cu activitate temporara, participarilor in proiecte (pe durata ciclului de viata
al proiectului) sau la sedinte si intalniri de lucru ad-hoc;
• furnizarii de servicii de facilitare şs training in domeniul controlului intern si
managementului riscurilor;
• schimburilor uzuale de informatii specifice cu alte structuri organizatorice din cadrul
societatii, grupului, industriei, etc.;
3. misiuni de consiliere speciale – sunt servicii speciale indeplinite de auditul intern in
cadrul unor proiecte institutionale de anvergura (de ex. consultanta pentru externalizarea
operatiunilor sau anterior restructurarii proceselor organizatiei, participarea in echipe de
experţi, constituite pentru conversia de sisteme operationale, etc.).
In anumite circumstante, in baza analizei cost-beneficiu, auditul intern poate decide efectuarea
de misiuni de audit mixte, ce incorporeaza elemente atat din misiunea de asigurare, cat si din
misiunea de consiliere, intr-o abordare consolidata, unitara.
De asemenea, auditul intern poate aprecia ca adecvata efectuarea de misiuni, in care sa se faca
distinctia intre componenta „de asigurare” si cea „de consiliere”.
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Capitolul 6. STRATEGIA DE COMUNICARE
Respecta prevedetile Reg. ASF nr. 2/2016 – art. 4 alin.2: e) asigurarea unui sistem
eficient de comunicare și de transmitere a informaţiilor
Politica și strategia de comunicare
In vederea realizarii obiectivelor stabilite prin planurile de afaceri, in concordanta cu obiectul
de activitate si reglementarile specifice, EVERGENT Investments trebuie sa respecte principiile
privind guvernanta corporativa si pe cele privind transparenta in relatia cu partile interesate.
Consiliul, conducerea executivă/conducerea superioară, după caz, au obligația de a comunica cu
părțile interesate în baza unei politici/strategii de comunicare care respectă cel puțin
următoarele cerințe: asigurarea unui tratament echitabil pentru acționari și părți interesate;
comunicarea informațiilor în timp util; asigurarea unui cadru transparent de comunicare.
1. Scopul politicii si obiective
Comunicarea externa
Comunicarea externa trebuie sa contribuie la indeplinirea obligatiilor legale si a obiectivelor
stabilite de catre Consiliul de administratie prin strategia si calendarul de comunicare.
Asigurarea vizibilitatii si transparentei in relatia cu principalele categorii de beneficiari, si
anume:
➢ Actionari EVERGENT Investments
➢ Investitori posibili
➢ Institutii ale pietei de capital
➢ Alte categorii de entitati, persoane fizice sau juridice (grupuri de lucru, asociatii de profil)
Comunicarea externa trebuie sa promoveze cunoasterea generala a performantei, a obiectivelor
si strategiei EVERGENT Investments.
Comunicarea interna
Principalul obiectiv al comunicarii interne il reprezinta asigurarea suportului necesar societatii
pentru atingerea obiectivelor sale, asa cum sunt stabilite de catre actionari si Consiliul de
administratie, conform misiunii si strategiei proprii.
Comunicarea interna are ca scop si consolidarea culturii organizationale, cresterea increderii si
a gradului de implicare a angajatilor in asigurarea performantei EVERGENT Investments. Toata
comunicarea interna are suport formalizat in procedura si modulul informatic de management
documente.
2. Principii
O comunicare activa cu actionarii siinvestitorii si alte categorii de entitati interesate, cu
institutiile pietei de capital precum si cu publicul larg face parte integranta a procesului de
administrare al EVERGENT Investments si se bazeaza pe urmatoarele principii:
Transparenta - Ca entitate reglementata si cotata la BVB, EVERGENT Investments se asigură
ca procesul de comunicare sa fie cat mai transparent si deschis posibil, si, in acelasi timp, sa
respecte caracterul confidential al unor informatii si date, in concordanta cu regimul juridic
aplicabil.
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EVERGENT Investments asigură respectarea cerinţelor de transparenţă prin publicarea
informaţiilor prevazute la
art. 48^1
din Regulamentul
2/2016 pe site:
www.evergent.ro/Structuri de guvernanta corporativa, respectiv:
(a) documentele şi informaţiile pentru care există obligaţii de publicare conform legislaţiei
specifice aplicabile entităţii reglementate;
(b) structura organizatorică, inclusiv componenţa structurii de conducere;
(c) principalele caracteristici ale sistemului de guvernanţă conform prevederilor din
Regulamentul ASF nr. 2/2016;
(d) concluziile evaluării poziţiei financiare în baza dispoziţiilor formale prevăzute la art. 11 alin.
(1) din Reg. 2/2016;
(e) principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor şi practicilor de
raportare financiară, inclusiv cele de raportare prudenţială;
(f) principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea/managementul a/al
riscurilor în baza procedurilor şi strategiilor prevăzute la art. 41 din Reg. 2/2016;
(g) extras privind concluziile evaluării eficienţei sistemului de administrare/management a/al
riscurilor prevăzute la art. 45 din Reg. 2/2016.
EVERGENT Investments se asigură de actualizarea acestora ori de câte ori este necesar.
Eficienta - EVERGENT Investments utilizeaza mijloace moderne de comunicatie si tehnologii
adecvate, pentru a transmite mesajele in timp util către grupurile sale țintă. EVERGENT
Investments răspunde, cu diligenta, cererilor de informații primite din partea
reglementatorului, institutiilor pietei, mass-media, din partea actionarilor si a altor persoane
interesate.
Claritatea - EVERGENT Investments urmareste claritatea si acuratetea in comunicarea
mesajelor sale, astfel incat acestea sa transmita o informatie concisa si utila asupra aspectelor
vizate. Nu se va utiliza un limbaj neadecvat mediului de afaceri sau termeni neadecvati. O
identitate vizuala bine definita in comunicarea externa, contribuie la consolidarea claritatii.
Proactivitatea - EVERGENT Investments este permanent interesata de contactul cu
actionarii si investitorii, dar si cu institutiile de reglementare si supraveghere, organizatii si
asociatii profesionale astfel incat sa identifice acele aspecte de interes reciproc pentru
imbunatatire a mediului de lucru si al performantei.
Adaugam valoare prin relatia cu investitorii - EVERGENT Investments opereaza intrun mediu de mare accesibilitate, drept urmare, comunicarea informatiile cele mai importante
se face in limbile romana si engleza, pe website-ul propriu, ceea ce permite investitorilor romani
si straini sa aiba acces la aceleasi informatii în acelasi timp.
3. Grupurile – tinta
EVERGENT Investments se adreseaza mai multor tipuri de entitati, persoane fizice si juridice,
astfel:
Comunicarea externa vizeaza:
➢ Actionarii - actionarii societatii reprezinta organul decident cel mai important in ceea ce
priveste strategiile de dezvoltarea ale societatii. Comunicarea cu acestia este foarte
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➢

➢

➢

➢

➢

➢

importanta pentru asigurarea suportului necesar intelegerii si promovarii intereselor
societatii;
Actionarii – investitorii EVERGENT Investments - furnizarea de informatii complete, intrun limbaj usor de inteles de catre actionari si investitori, permite EVERGENT Investments
aducerea la cunostinta acestora a rezultatelor, strategiei de dezvoltare, si in mod special, a
modalitatilor de exercitare a drepturilor actionarilor, familiarizarea acestora cu exigentele
cadrului legislativ aplicabil;
Autoritatile de reglementare si supraveghere, sectorul public - activitatea EVERGENT
Investments este reglementata si supravegheata de autoritatile relevante din domeniu (ASF,
BVB), astfel ca o buna comunicare cu acestea, prompta si in concordanta cu cerintele
prevazute de cadrul juridic aplicabil contribuie la asigurarea unei bune relatii de colaborare
si la respectarea normelor legale aplicabile. Totodata, EVERGENT Investments da curs
solicitarilor formulate de alte institutii si autoritati ale statului, transmitand informatii si
date complete catre acestea, in timp util (BNR, ANAF, etc);
Depozitarul Central si Depozitarul activelor - activitatea EVERGENT Investments este
strans legata de serviciile celor doi depozitari, relatia este reglementata prin legislatia in
vigoare si comunicarea cu cele doua institutii se face diligent, cu maxima responsabilitate si
in cele mai bune raporturi de colaborare;
Alte organizatii non - guvernamentale - EVERGENT Investments primeste si analizeaza
solicitarile primite din partea asociatiilor profesionale care activeaza in piata de capital din
Romania si impreuna cu acestea incearca sa gaseasca cele mai bune solutii si mecanisme
pentru imbunatatirea mediului de lucru. De asemenea, prin participarea la diferite grupuri
de lucru sau ca membru in asociatii de profil, se realizeaza un dialog eficient pentru
promovarea intereselor EVERGENT Investments;
Media - colaborarea cu media serveste indeplinirii obligatiilor legale privind publicarea
raportarilor continue precum si consolidarii si promovarii imaginii EVERGENT
Investments;
Participantii (custozi, societati de servicii de investitii financiare) - In masura in care pentru
evenimentele corporative acestia reprezinta vectori de transmitere a informatiilor destinate
actionarilor si investitorilor, sau ele insele sunt actionari, EVERGENT Investments dezvolta
cele mai bune relatii profesionale.

Comunicarea interna - vizeaza angajatii societatii. In acest sens, EVERGENT Investments
este permanent interesata de asigurarea unei comunicari si informari interne corespunzatoare
cu angajatii societatii, care poseda competentele si specializarile necesare atingerii obiectivelor
si strategiilor societatii, prin realizarea eficienta a activitatilor zilnice.
4. Mesaje - In functie de interesele si dezvoltarea EVERGENT Investments, mesajele-cheie
se pot axa pe alte domenii de interes sau concepte de promovare.
5. Canale si instrumente de comunicare
Instrumentele de comunicare sunt diverse, directe sau indirecte: comunicate, rapoarte,
informari, declaratii si discursuri, interviuri, conferinte, intalniri non formale cu presa, interfete
operationale, sponsorizari, iar canalele adaptate destinatarilor informatiilor: actionari,
autoritati de supraveghere si reglementare, alte entitati ale pietei, etc.
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Instrumentele folosite de EVERGENT Investments pentru comunicare sunt reprezentate de:
➢ Rapoartele periodice si continue - in formatul si frecventa reglementate, se publica lunar,
trimestrial, semestrial si anual Activul net cu anexele, Rapoartele trimestriale, semestriale si
anuale. La producerea oricarui eveniment corporativ – rapoarte, comunicate, informari,
prezentari, etc.;
➢ Internet – website-ul EVERGENT Investments cuprinde informatii, date si documente
prevazute de legislatia aplicabila precum si alte categorii de informatii destinate actionarilor
si investitorilor. Site-ul EVERGENT Investments este un instrument foarte important de
informare fara limite de timp si spatiu a actionarilor, pentru intelegerea modalitatilor si
exercitare a drepturilor actionarilor (corespondenta, dividend, vot), promovarea imaginii si
strategiei institutiei. Pagina de internet faciliteaza interactiunea cu actionarii si reprezinta
cea mai accesibila carte de vizita. Continutul paginii este permanent actualizat;
➢ Conferinte si prezentari – EVERGENT Investments organizeaza si participa la conferinte,
prezentari, intruniri la intervale de timp semnificative (trimestre, semestru, an), unde poate
prezenta performanta societatii si raspunde la intrebarile actionarilor;
➢ Relatia cu media - EVERGENT Investments transmite catre mass-media comunicate de
presa, atat din categoria celor obligatorii sau reglementate, cat si cu privire la alte teme de
interes. Comunicatele sunt publicate si pe site-ul institutiei in romana si engleza. De
asemenea, EVERGENT Investments poate transmite publicatiilor de profil declaratii de
presa si articole, drepturi la replica (daca este cazul), rectificari sau precizari;
➢ Publicitate si sponsorizari - EVERGENT Investments poate utiliza publicitatea pentru a face
cunoscute evenimente corporative si desfasoara permanent activitati privind
responsabilitatea sociala a companiei, in fiecare an sprijinind in mod direct sau prin
intermediul fundatiilor sau asociatiilor specializate, categoriile defavorizate din comunitatea
unde isi desfasoara activitatea sau sustine actiuni stiintifice, culturale, sportive, medicale,
educative, de mediu, evenimente de interes local sau national. EVERGENT Investments
utilizeaza facilitatile fiscale ce pot avea ca destinatie actiunile de sponsorizare;
➢ Comunicarea interna – email, modul sistem informatic integrat Management documente,
partitii dedicate de lucru si stocare. Angajatii societatii comunica intre ei si conlucreaza la
proiecte comune, atat prin intermediul postei electronice (email), cat si prin utilizarea de
partitii comune de lucru si stocare pe serverul de fisiere. Documentele de corespondenta
interna (si externa) sunt inregistrate si arhivate in modulul Management Documente al SII.
6. Reguli de baza pentru comunicare
Responsabilitate pentru comunicarea interna si externa revine conducerii executive,
Consiliului de administratie, cu suportul departamentelor EVERGENT Investments.
Responsabilitatea comunicarii interne este reglementata procedural si are ca suport modulul
Management documente din Sistemul Informatic Integrat si posta electronica.
Reprezentarea in spatiul public - se face de catre Directorul general, Directorul general
adjunct sau membri ai Comitetului de directie/Consiliului de administratie, care pot acorda
interviuri (audio, video sau pentru presa scrisa) si pot tine prezentari cu privire la aspecte care
vizeaza domeniul de activitate al societatii. In anumite cazuri, o alta persoana (angajat al
EVERGENT Investments) poate sustine prezentari, conferinte sau alte tipuri de comunicari in
spatiul public, cu acordul conducerii executive.
Coordonarea comunicarii - are la baza obiectivele si strategia care sunt agreate de catre
conducerea executiva impreuna cu membrii Consiliului de administratie. In functie de obiectivul
avut in vedere, pentru realizarea acestuia se stabilesc mijloacele (canale si instrumente de
comunicare), precum si persoanele sau departamentele care vor fi implicate.
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Capitolul 7. REGIMUL INFORMATIILOR CONFIDENTIALE
Respecta prevederile Reg. ASF nr.2/2016 – art 4 alin. 2: Aplicarea unor proceduri
operationale solide, care sa impiedice divulgarea informatiilor confidentiale.
EVERGENT Investments elaboreaza si gestioneaza proceduri si utilizeaza
dispozitive de control si de protectie in domeniul prelucrarii electronice a datelor
si de garantare a securității, a integrității și a confidențialității informațiilor
Serviciul guvernanta corporativa si relatia cu investitorii este responsabil pentru elaborarea,
gestionarea si implementarea procedurilor care sa asigure securitatea, integritatea si
confidentialitatea datelor.
Angajatii EVERGENT Investments S.A. au cunostinta de cadrul legal in care se vehiculeaza
aceste informatii si de obligatiile ce le revin, atat in plan intern, cat si extern, astfel:
➢ intern - este definit cadrul care asigura gestionarea informatiilor prin: proceduri specifice
(gestionarea informatiilor si documentelor, control acces, mangement incidente, copii de
siguranta, arhivarea documentelor), decizii ale conducerii, Contractul colectiv de munca, fise
de post, standardul ISO 27001 implementat (Sistemului de Management al Securitatii
Informatiei);
➢ extern - interdictia aplicata persoanelor care detin informatii privilegiate sa utilizeze
respectivele informatii pentru dobandirea sau instrainarea ori pentru intentia de dobandire
sau instrainare, pe cont propriu sau pe contul unei terte persoane, direct ori indirect, de
instrumente financiare la care aceste informatii se refera.
1. Administrarea sistemului informatic integrat al EVERGENT Investments
Accesul la sistemele informatice utilizate pentru gestiunea si evaluarea portofoliului,
înregistrarea tranzacţiilor, păstrarea evidenţei investitorilor, gestiunea economica,
managementul documentelor, etc. se face de către utilizatori individualizaţi, pe bază elemente
de acces, care au drepturi predefinite în funcţie de atribuţiile fiecărui angajat, conform regulilor
şi procedurilor interne ale EVERGENT Investments.
EVERGENT Investments are implementat standardul ISO 27001 (Sistem de Management al
Securitatii Informatiei - SMSI), iar intreg sistemul informatic este auditat IT conform Normei
ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice
utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de
către Autoritatea de Supraveghere Financiară, corespunzator incadrarii la categoria risc mediu.
2. Planul de continuitate al activitatii
EVERGENT Investments are implementat un plan de continuitate a activitatii care asigura, în
cazul unei întreruperi a sistemelor și mecanismelor proprii, stocarea datelor și a funcțiilor
esențiale, menținerea serviciilor și activităților sau, în situația în care acest lucru nu este posibil,
recuperarea la timp a acestor date și funcțiuni și reînceperea serviciilor și activităților in limita
de timp permisa.
Planificarea continuării activitatii reprezintă procesul proiectat pentru reducerea
riscurilor ca urmare a întreruperii neaşteptate a funcţiilor sauoperaţiilor critice, manuale sau
automate, necesare pentru continuarea activitatii EVERGENT Investments. Sunt cuprinse
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resursele materiale şi umane necesare în vederea asigurării unui nivel minim pentru operaţiile
critice. Planul de continuitate a activitatii cuprinde Planul de refacere in caz de dezastru necesar în refacerea facilităţilor devenite neoperabile.
Planul de continuitate se evalueaza semestrial si se actualizeaza in functie de: prevederile
legislative, fluctuatiile de personal, modificarea cladirilor si a cailor de acces, rezultatele reiesite
in urma exercitiilor si simularilor efectuate. Timpul de recuperare este de maxim 4 zile.
Procesul de management al continuitatii activitatii este implementat conform ISO 27001
(Sistem de management al securitatii informatiei SMSI) pentru reducerea impactului asupra
organizatiei si redresarea in urma pierderilor de informatii senzitive pana la un nivel acceptabil,
printr-un complex de masuri de securitate preventive si de recuperare. Procesul este destinat sa
previna si sa protejeze orice discontinuitate in derularea activitatilor si proceselor critice
impotriva distrugerii informatiilor senzitive si a asigura reluarea acestora in cel mai scurt timp
posibil.
Planul de continuitate a activitatii se refera la activitatile ce vor avea loc numai in caz de dezastre
majore care duc la imposibilitatea continuarii in conditiii normale a operatiunilor. Aceasta
abordare are la baza identificarea proceselor importante ale societatii, integrarea cerintelor
politicii de securitate a informatiei pentru continuitatea afacerii cu alte cerinte de continuitate
legate de aspecte precum ar fi operatiunile, asigurarea personalului necesar, resurse, transport,
utilitati si facilitati.
Continuitatea sistemelor informaţionale
Procesarea prin mijloace IT este de importanţă strategică deoarece aproape toate procesele
afacerii utilizează resursele IT, devenind astfel necesară existenţa unei facilităţi pentru
procesarea informatică pregătită a fi operaţională în momentul producerii unui dezastru.
Dezastre şi alte evenimente distructive determină inoperativitatea resurselor informaţionale
afectate pentru o perioadă de timp acest fapt determinand eforturi de refacere a statusului
operaţional.
Planul de continuitate a activitatii este procedura de refacere si reluare a capabilităţilor
organizationale în site alternativ, care are atributele unui warm-site, asigurand suportul hard,
de retele si telecomunicatii pentru activarea backup-urilor existente si continuarea activitatii
EVERGENT Investments.
Testarea planului - se face cu scopul de a verifica funcţionalitatea planului şi identificarea
acelor componente care trebuie îmbunătăţite. Testele pot indeplinii următoarele cerinţe:
verificarea completitudinii şi preciziei planului; evaluarea personalului cu atributii in BCP si a
nivelului de instruire a acestora; evaluarea coordonării membrilor echipei si disponibilitatea
furnizorilor externi; capacităţii centrului de back-up si recovery de a realiza procesarea;
evaluarea stării şi calităţii echipamentului şi utilitatilor relocate în site-ul de refacere; măsurarea
performanţei de ansamblu a activităţilor de procesare şi operaţionale legate de menţinearea
activităţii organizaţiei.
Actualizarea planurilor – Ori de câte ori modificări semnificative se produc în sistemul
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informatic se va realiza actualizarea BCP şi testarea componentelor. Recomandările de bună
practică impun revizuirea şi testarea BCP avându-se în vedere modificările ce se produc fie chiar
numai ca urmare a înlocuirii sauachiziţionării de echipamente, migrării personalului,
actualizărilor software-ului. Sarcina actualizării BCP revine coordonatorului planului.
Backup – Copiile de siguranţă (backup-ul) se realizează atât pentru date cât şi pentru software
(de bază şi aplicaţii). Frecvenţa realizării copiilor este conform Planului de backup aprobat. În
locaţia rezervată pastrării copiilor de siguranţă se pastreaza şi copia BCP.
Responsabilitati privind planului de continuitate a activitatii (BCP) – Conducerea
EVERGENT Investments si echipele sau colectivele desemnate prin procedurile specifice.

63

COD DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Capitolul 8. DREPTURILE ACTIONARILOR
Obiectiv: Cresterea capacitatii de relationare a societatii cu mediul de afaceri,
actionari, investitori si entitati ale pietei de capital care sa conduca la dezvoltarea
mediului necesar stimularii cooperarii, in beneficiul tuturor partenerilor.
Principii recomandate privind relatia cu actionarii si investitorii:
1. Consiliul trebuie sa asigure un tratament echitabil fata de toti actionarii si investitorii.
2. Trebuie să existe un dialog cu acționarii si investitorii bazat pe înțelegerea reciprocă a
obiectivelor. Consiliul de administratie, in intregimea sa, are responsabilitatea de a se
asigura că are loc un dialog satisfăcător cu acționarii si investitorii.
3. Consiliul de administratie trebuie sa se asigure ca actionarii minoritari sunt protejati.
4. Consiliul de administratie trebuie să aprecieze faptul că percepțiile actionarilor si
investitorilor afecteaza reputatia Companiei.
Practica recomandata pentru Consiliu:
a) Diferența dintre percepțiile actionarilor si investitorilor și performanța companiei
trebuie să fie gestionata și măsurata pentru a spori sau proteja reputația Companiei;
b) Subiectul referitor la reputația Companiei și la legătura acesteia cu actionarii si
investitorii trebuie să se regaseasca periodic in agenda Consiliului;
c) Consiliul trebuie sa identifice grupurile importante de actionari si investitori.
5. Consiliul de administratie trebuie să delege conducerii executive sarcina de a se ocupa în
mod proactiv de relatia cu actionarii si investitorii.
Practica recomandata:
a) Managementul trebuie să dezvolte o strategie și sa formuleze politici de gestionare a
relațiilor cu fiecare grup al actionarilor si investitorilor;
b) Consiliul trebuie să supravegheze instituirea mecanismelor și a proceselor care sprijina
actionarii si investitorii sa se implice intr-un angajament constructiv in raport cu
societatea;
c) Consiliul trebuie să încurajeze acționarii sa participe la adunarile generale;
d) Consiliul trebuie să ia în considerare nu numai abordarile formale, dar si procesele
informale, pentru a interacționa cu actionarii si investitorii Companiei;
e) Consiliul trebuie să prezinte in raportul sau natura relatiilor Companiei cu actionarii
si investitorii, precum si rezultatele acestora.
6. Consiliul de administratie trebuie să depuna eforturi pentru realizarea unui echilibru
adecvat intre diferitele grupuri de interes ale actionarilor si investitorilor.
Practica recomandata:
Consiliul trebuie să ia in considerare interesele legitime si asteptarile actionarilor si
investitorilor in procesul decizional, pentru cele mai bune interese ale Companiei.
7. Comunicarea transparenta și eficienta cu actionarii si investitorii este esențială pentru
construirea și menținerea încrederii si confidentei acestora;
Practica recomandata:
a) Informatiile complete, în timp util, relevante, corecte, sincere si accesibile trebuie să fie
furnizate de către societate actionarilor si investitorilor, având în vedere si
consideratiile juridice și strategice;
b) Comunicarea cu actionarii si investitorii trebuie să fie într-un limbaj clar și ușor de
înțeles;
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c) Consiliul trebuie să adopte un ghid de comunicare care sa sprijine un program
responsabil de comunicare.
8. Consiliul de administratie trebuie să se asigure de faptul că litigiile sunt rezolvate cât mai
eficient și mai rapid posibil. Practica recomandata: Consiliul trebuie să adopte procese
formale de soluționare atat pentru litigiile interne cat și pentru cele externe.
Fundamentul politicii de actionariat consta in respectarea drepturile actionarilor,
asigurandu-le acestora un tratament echitabil; acest deziderat si promovarea unei politici
active sunt coordonate ce sunt implementate de personalul specializat din cadrul
compartimentului cu atributii de actionariat.
Comunicarea sustinuta cu actionarii reprezinta o prioritate a conducerii EVERGENT
Investments. In acest sens sunt puse la dispoziția actionarilor si investitorilor informatii
suplimentare, unele cu caracter periodic (newsletter) concepute astfel încât să poată permite o
informare la zi privind performanta societatii și transparenta actului managerial.
Se are in vedere permanent dezvoltarea comunicării şi îmbunătăţirea calităţii informaţiei
transmise prin:
➢ Rapoarte de activitate periodice care exced obligatiilor minime de informare, conform
cerinţelor ASF;
➢ Newslettere - cuprind informatiile relevante actualizate privind performanta societatii si
structura activelor administrate.
Informatiile periodice si continue relevante (prin rapoarte financiare si non-financiare) sunt
diseminate simultan, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Prin aceste masuri, actionarii EVERGENT Investments au la dispozitie, in mod constant si la
timp, toate datele necesare pentru a analiza şi evalua strategiile investiţionale în baza cărora
acţioneaza conducerea societatii. Totodata, se poate aprecia, în orice moment, gradul de
încadrare în indicatorii de performanţă generală ai activităţii ce pot fi regăsiţi în cadrul
Rapoartelor periodice ale Consiliului de administraţie.
O componenta importanta a relatiei cu actionarii o constituie si corespondenta directa. Se
raspunde la problemele ridicate de acestia, care in principal vizeaza informatii privind plata
dividendelor (cuantum, modalitati, proceduri, termene, etc), transferurile pe cauza de moarte
(proceduri, cuantum dividende cuvenite, etc), actualizari date personale, modalitati de
tranzactionare, date de raportare financiara (rapoarte periodice, activ net, etc), informatii
norme de impozitare, regimul de impozitare al nerezidentilor (corespondenta directa, custozi
sau alti intermediari) etc.
In conturarea strategiilor pe termen mediu si lung, pe teme importante din activitatea societatii,
posibil a fi introduce pe ordinea de zi a adunarilor generale, Consiliul de administratie initiaza
procese de consultare a actionarilor, investitorilor si analistilor; opiniile primite si evaluarea
raspunsurile sunt importante pentru conducerea societatii in fundamentarea deciziilor.
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Capitolul 9. RAPORTAREA FINANCIARA
EVERGENT Investments stabileste, aplică și menține politici și proceduri
contabile și norme de evaluare care permit, la solicitarea autorității competente,
prezentarea în timp util a rapoartelor financiare care reflectă o imagine fidelă și
corectă a poziției financiare și care respectă toate standardele și normele contabile
aplicabile.
EVERGENT Investments are organizata contabilitatea intr-un compartiment distinct –
Departamentul financiar - cu respectarea prevederilor legale in domeniu. Situatiile financiare
anuale ale societatii se auditeaza de auditori financiari membrii ai Autoritatii pentru
supravegherea publica a activitatii de audit statutar (ASPAAS) si ai Camerei Auditorilor
Financiari din Romania.
Departamentul Financiar, prin compartimentul specializat (Serviciul contabilitate) asigura:
1. aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara si aplicarea regulilor de
intocmire si publicare a situatiilor financiare interimare si anuale conforme cu IFRS
(individuale si consolidate), prevazute de aceste Standarde, potrivit reglementarilor
aplicabile emise de ASF;
2. organizarea si conducerea contabilitatii proprii, in conformitate cu prevederile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, a reglementarilor contabile specifice emise de ASF si avizate de
MFP, asigurand intocmirea si depunerea la termen a raportarilor contabile, situatiilor
financiare semestriale si anuale si a declaratiilor si deconturilor fiscale;
3. planificarea financiara;
4. organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv, conform reglementarilor legale si
interne;
5. intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, cu integrarea bugetului de investitii, a cashflow-ului previzionat si a indicatorilor financiari care stau la baza elaborarii Programului
anual de activitate, de catre compartimentele cu functie de administrare a portofoliului;
6. coordonarea activitatii de planificare financiara, urmarire financiara si raportare financiara
pentru filialele EVERGENT Investments S.A., si crearea unui cadru procedural unitar in aria
financiar-contabila, la nivelul grupului EVERGENT Investments.
Manualul de politici contabile
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice
aplicate de EVERGENT Investments la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.
Consiliul de administratie aproba politicile contabile pentru operațiunile derulate. Aceste
politici sunt elaborate in acord cu specificul activității.
La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de bază ale contabilității, și
îndeosebi: contabilitatea de angajamente, principiul continuității activității, dar și celelalte
principii, care guvernează funcționarea contabilității.
Aria de aplicabilitate a politicilor contabile
Politicile contabile cuprind reguli de recunoaştere, evaluare şi prezentare în situaţiile financiare
a elementelor din Situația poziției financiare şi Situația rezultatului global, precum şi reguli
pentru conducerea contabilităţii în EVERGENT Investments. Politicile contabile trebuie
aplicate împreună cu legislaţia care reglementează activitatea specifică a societăţii, a legislaţiei
în domeniul contabilităţii şi a legislaţiei naţionale în general. Modificarea legislaţiei existente la
data elaborării politicilor contabile poate determina modificarea politicilor contabile.
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Manualul de politici contabile IFRS prezinta aspecte si principii generale aplicate de catre
Societate in activitatea zilnica.
Manualul contine monografii contabile conforme cu reglementarile in vigoare si o anexa in care
este inclusa lista de verificare pentru cerintele de prezentare aferente fiecarui standard IFRS. De
asemenea, manualul contine aspecte specifice in legatura cu portofoliul de detineri ale Societatii:
➢ prezentarea portofoliului de deţineri al EVERGENT Investments din perspectiva
instrumentelor deţinute: active financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale
rezultatului global (FVTOCI), active financiare evaluate la valoare justa prin contul de profit
si pierdere (FVTPL), active financiare la cost amortizat;
➢ deținerile în acțiuni sunt prezentate in cadrul manualului in functie de existenta unei pietei
active, astfel: actiuni cotate cu piata activa, actiuni cotate piata inactiva, acțiuni necotate;
➢ in cadrul manualului se specifica frecventa si modalitatea în care Societatea determina
statusul de piata activa pentru pietele in care instrumentele detinute sunt tranzactionate;
➢ sunt prezentate criteriile specifice considerate de catre Societate in determinarea pierderilor
din depreciere pentru activele financiare la cost amortizat.
Politicile contabile semnificative includ:
(a) Active şi datorii financiare:
➢ clasificarea activelor financiare
➢ clasificarea datoriilor financiare
➢ recunoaşterea inițială
➢ compensări
➢ evaluarea la cost amortizat
➢ evaluarea la valoarea justă
➢ identificarea şi evaluarea deprecierii de valoare
➢ derecunoașterea
(b) Filialele şi entităţile asociate;
(c) Rezultatul pe acţiune.
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Capitolul 10. STRATEGIA SI POLITICA DE INVESTITII
Politica de investiţii este componenta strategica prin care Consiliul de
administratie al EVERGENT Investments urmareste pe termen lung, în conditii
prudentiale, maximizarea activelor patrimoniale si a indicatorilor de performanta
in activitatea curenta, in interesul actionarilor proprii.
1. Descriere generala
Stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii si elaborarea strategiei
de investitii a EVERGENT Investments este atributul Consiliului de administratie.
Politica Investiţionala se aproba de AGA si defineşte cadrul general de acţiune, in funcţie de
obiectivele investiţionale pe termen lung, stabilind modalităţile de implementare a strategiilor
adecvate ciclului economic, în condiţii de prudenţialitate.
Strategie investitionala urmareste plasarea eficientă în instrumente financiare respectand
limitele investiţionale şi politica de investiţii stabilite de propriul management. Stabilirea
direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii si elaborarea strategiei de
investitii a EVERGENT Investments este atributul Consiliului de administratie. Strategia de
investitii are in vedere gestionarea profesionista a resurselor si activelor disponibile in scopul
realizarii obiectivelor stabilite de catre actionari si obtinerii de venituri pe termen mediu si lung.
Activitatea investitionala se desfasoara cu respectarea limitelor de expunere prudentiale si
legale, in acord cu tendintele macro-economice.
Activitatea este procedurata intern, procedura reglementand atat modul de stabilire a
politicilor investitionale si strategiilor, cat si modalitatea in care societatea îşi poate schimba
strategia sau politica de investiţii (in cazul in care evolutiile monitorizate pe parcurs necesita
modificari sau corectii pentru a avea efectul asteptat, acestea vor urma procesul initial de
elaborare si aprobare, pana la nivelul aprobarii in Consiliul de administratie).
Elemente cheie
• Politica de investitii definita, solida si sustinuta este baza cresterii pe termen lung a
valorii activelor administrate, element fundamental pentru consolidarea increderii
investitorilor.
• Operatiuni de capital
EVERGENT Investments are in vedere operatiuni de capital cum ar fi:
o majorari de capital social in vederea asigurarii de resurse pentru implementarea
unor programe de investitii;
o diminuari de capital in scopul cresterii randamentelor investitorilor;
o programe de rascumparare actiuni in scopul reducerii capitalului social prin
anularea actiunilor si in scopul co-interesarii managementului si angajatilor,
pentru cresterea eficientei actului de administrare si in acord cu reglementarile
legale AFIA/FIA privind remunerarea;
o splitari, consolidari ale valorii nominale.
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EVERGENT Investments isi asuma o politica predictibila, care remunereaza capitalul investit la
un nivel superior randamentelor oferite de plasamentele monetare si este menita sa satisfaca
interesele pe termen scurt ale actionarilor.
Fundamentarea strategiilor investitionale se realizeaza de catre structurile specializate, cu
personal care are competente, cunoștințe, experienta și înțelegere adecvată a activelor în care
EVERGENT investește.
Principii implementate:
➢ Nivel ridicat de diligenta in selectarea și monitorizarea permanentă a investițiilor in acord
cu obiectivele aprobate de actionari si cu tendintele macro-economice;
➢ Respectarea limitelor prudentiale, legale si de risc in implementarea programelor de
investitii;
➢ Continuitatea orientarilor strategice intr-un orizont de timp mediu si lung;
➢ Asigurarea transparentei decizionale prin comunicate catre investitori;
➢ Calibrarea programelor de investire-dezinvestire in functie de necesitatile de numerar
pentru distributiile de dividende cuvenite actionarilor.
Oportunitatile investitionale sunt selectate in functie de:
➢ Potentialul de crestere pe termen mediu - lung a valorii activelor si a sectorului de activitate,
in paralel cu implementarea unui control riguros al riscurilor potentiale.
➢ Potentialul speculativ in cazul unor actiuni cotate pe piata bursiera.;
➢ Oportunitatea de a obtine controlul si de a implementa decizii strategice intr-o companie.
Obiectivele anuale de investitii sunt fundamentate si stabilite prin programele anuale de
activitate.
Conform programelor anuale aprobate, strategia de investitii urmata de EVERGENT
Investments s-a definit prin urmatoarele caracteristici:
➢ Un portofoliu compus preponderent din actiuni;
➢ Orientare catre actiuni listate sau tranzactionate in principal pe piata romaneasca;
➢ Definirea portofoliilor Financiar Bancar si Energie -Industrial – orientate in principal pe
actiuni listate din domeniile bancar si energetic-utilitati. Portofoliile este sunt supuse unui
proces de recalibrare permanenta in acord cu tendintele macroeconomice si asigura un flux
important de dividende precum si sursa de numerar pentru programele investitionale;
➢ Restructurarea subportofoliului istoric de companii inchise sau cu lichiditate scazuta, care
si-au epuizat potentialul de crestere – portofoliul SELL si dirijarea sumelor obtinute catre
sectoare sauactive performante;
➢ Dezvoltarea portofoliului Private.
2. Categorii de active eligibile
Investiţiile EVERGENT Investments S.A. pot fi efectuate exclusiv în unul sau mai
multe dintre următoarele active:
(a) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare înscrise sau tranzacţionate în
cadrul unui loc de tranzacţionare, din România sau dintr-un stat membru;
(b) valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei
burse dintr-un stat terţ, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă
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publicului, cu condiţia ca alegerea bursei să fie aprobată de A.S.F., în conformitate cu
cerinţele de eligibilitate prevazute de art. 42 din Regulamentul ASF nr. 7/2020 si sa fie
prevazuta in regulile fondului sau in actul constitutiv al societatii de investitii, aprobate de
A.S.F.;
(c) valori mobiliare nou-emise, ce fac obiectul unei oferte publice în vederea admiterii la
tranzacţionare, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
(1) documentele de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere
admiterea la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau tranzacţionarea
în cadrul unei burse dintr-un stat terţ care operează regulat şi este recunoscută şi
deschisă publicului, cu condiţia ca alegerea locului de tranzacţionare sau a bursei să
fie aprobată de A.S.F. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv
al societăţii de investiţii, aprobate de A.S.F.;
(2) admiterea să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune.
(d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A. stabilite sau nu în state membre, cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
(1) F.I.A. sunt autorizate sau înregistrate;
(2) activităţile F.I.A. fac obiectul unor rapoarte periodice, care permit o evaluare a
activului şi a pasivului, a veniturilor şi a operaţiunilor din perioada de raportare, în
concordanţă cu frecvenţa de răscumpărare oferită investitorilor, după caz;
(3) profilul F.I.A. se înscrie în profilul de lichiditate al F.I.A. stabilit de A.F.I.A. conform
art. 4 alin. (11) din Legea nr. 243/2019.
Societatea investeşte exclusiv în O.P.C.V.M. şi F.I.A. care asigură prin documentele
constitutive sau alte documente relevante segregarea individuală a activelor deţinute sau
segregarea acestora în conturi omnibus, ce sunt reconciliate de către depozitarul
O.P.C.V.M./F.I.A. cel puţin cu o periodicitate similară cu frecvenţa de subscriere sau
răscumpărare oferită investitorilor respectivelor O.P.C.V.M./F.I.A. Un cont omnibus, ce
poate cuprinde active ale mai multor clienţi ai depozitarilor O.P.C.V.M./F.I.A., nu poate
conţine activele proprii ale depozitarului O.P.C.V.M./F.I.A. sau ale entităţii terţe delegate;
(e) depozite constituite la instituţii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă
dreptul de retragere, cu o scadenţă care nu depăşeşte 12 luni, cu condiţia ca sediul social al
instituţiei de credit să fie situat în România sau într-un stat membru. In cazul in care sediul
social se afla într-un stat terţ, instituţia de credit trebuie să fie supusă unor reguli
prudenţiale echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;
(f) instrumente financiare derivate din Romania, dintr-un stat membru sau dintr-un stat
tert cu decontare finală în fonduri băneşti sau în activul suport al instrumentului,
tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzacţionare din Romania, sau pe o bursa dintr-un
stat membru sau dintr-un stat tert în sensul lit. a) sib) de mai sus, şi/sau instrumente
financiare derivate, negociate în afara pieţelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiţii:
(1) activul-suport poate fi o actiune, un cos de actiuni sau orice instrument financiar in care
Societatea poate investi, in conformitate cu obiectivele sale de investitii precum şi indici
financiari, rata dobânzii, metale preţioase, produse energetice şi cursul de schimb;
(2) contrapărţile, în cadrul negocierii derulate în afara pieţelor reglementate, sunt entităţi,
subiect al supravegherii prudenţiale, care aparţin categoriilor aprobate de A.S.F.;
(3) instrumentele financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate fac obiectul
unei evaluări zilnice şi verificabile şi pot fi vândute, lichidate sau poziţia poate fi închisă
zilnic, la valoarea lor justă, printr-o tranzacţie de sens contrar;
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(g) instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate în cadrul unui loc de
tranzacţionare, care sunt lichide şi au o valoare care poate fi precis determinată în orice
moment, cu excepţia efectelor de comerţ, cu condiţia ca emisiunea sau emitentul să fie supus
reglementărilor referitoare la protecţia investitorilor şi a economiilor acestora, iar
instrumentele:
(1) să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională,
de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea
Europeană sau de Banca Europeană de Investiţii, de o ţară terţă sau, în situaţia statelor
federale, de unul dintre membrii componenţi ai federaţiei sau de un organism public
internaţional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau
(2) să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe pieţele reglementate,
menţionate la punctul (1) sau
(3) să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudenţiale, potrivit
criteriilor definite de legislaţia europeană, sau de o entitate care este subiect al unor
reguli prudenţiale şi se conformează acestora, reguli validate de A.S.F. ca fiind
echivalente cu cele prevăzute de legislaţia europeană; sau
(4) să fie emise de alte entităţi care aparţin categoriilor aprobate de A.S.F., cu condiţia ca
investiţiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecţii a investitorilor,
echivalente cu aceea prevăzută la pct. (1), (2) si (3) şi ca emitentul să fie o societate ale
cărei capital şi rezerve să se ridice la cel puţin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care
îşi prezintă şi publică situaţiile financiare anuale, conform legislaţiei europene
aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăţi care conţine una sau mai
multe societăţi listate, are rolul de a finanţa grupul sau este o entitate dedicată finanţării
vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanţare.
(h) părţi sociale ale societăţilor cu răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror situaţii financiare anuale
sunt auditate conform legii;
(i) valori mobiliare:
(i)
actiuni si alte valori echivalente actiunilor;
(ii)
obligatiuni si alte titluri de creanta;
(iii) orice alte titluri negociabile care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori
mobiliare prin subscriere sau schimb, care nu sunt admise la
tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau nu sunt tranzacţionate
în cadrul unei burse dintr-un stat terţ;
(1) Societatea investește în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare în
cadrul unei piete reglementate sau unui sistem alternativ de tranzactionare, cu
respectarea cel puțin a următoarelor condiții:
a) emitentul de obligațiuni corporative trebuie să aibă cel puţin 2 ani de activitate
la momentul efectuării plasamentului în emisiunea de obligațiuni corporative.
În cazul în care emitentul de obligațiuni corporative are mai puţin de 2 ani de
activitate, EVERGENT Investments investește doar în emisiuni de obligațiuni
corporative garantate de o instituție de credit autorizată de B.N.R. sau de o
sucursală din România a unei instituții de credit autorizată într-un alt stat
membru sau cu alte garanții lichide/exigibile reprezentând cel puțin 100% din
valoarea emisiunii de obligațiuni corporative;
b) situațiile financiare anuale ale emitentului de obligațiuni corporative trebuie
să fie auditate conform legii și să nu indice riscuri semnificative, precum riscul
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de bonitate, lichiditate sau solvabilitate, privind poziția financiară a acestuia,
de natură să determine nerespectarea obligațiilor de plată ale cupoanelor și
principalului aferent emisiunii de obligațiuni corporative;
c) emitentul de obligațiuni corporative nu trebuie să fie înscris în lista
contribuabililor cu restanțe fiscale publicată pe site-ul Agenției Naționale de
Administrare Fiscală;
d) emitentul de obligațiuni corporative a înregistrat profit în cel puțin ultimele 3
exerciții financiare consecutive anterioare, astfel cum rezultă din situațiile
financiare anuale aferente, auditate conform legii; în cazul în care emitentul
de obligațiuni corporative are mai puţin de 2 ani de activitate, atunci acesta a
înregistrat profit în toate exercițiile financiare.
(2) Situația garanțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) este notificată A.S.F. cu ocazia
transmiterii primului raport săptămânal cu privire la situaţia activului net al
EVERGENT Investments după momentul realizării plasamentului.
(3) În aplicarea alin. (2), situaţia garanţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), ce pot fi
scrisori de garanție bancară, asigurarea emisiunii de obligațiuni de către o
societate de asigurări sau alte înscrisuri doveditoare similare emise de instituții
financiare sau de reprezentantul legal al emitentului garanțiilor respective,
cuprinde semnătura persoanelor responsabile din cadrul EVERGENT
Investments şi cea a reprezentantului depozitarului.
(4) Evaluarea respectivelor garanţii se va realiza extrabilanțier în conformitate cu
regulile aplicabile evaluării activelor EVERGENT Investments.
(5) Evaluarea obligațiunilor corporative pentru care nu a fost onorată plata la
scadenţă a principalului și cupoanelor aferente, se realizează la valoarea 0 (zero)
ori la valoarea garanţiei executate, după caz, fiind interzisă efectuarea de
investiţii suplimentare în instrumente financiare emise de acelaşi emitent.
(6) În condiţiile în care sumele aferente nu sunt încasate în termen de 10 zile
lucrătoare de la termenul prevăzut în prospectul de emisiune, directorii
EVERGENT Investments SA iniţiază şi comunică A.S.F. demersurile legale
pentru recuperarea creanţei.
EVERGENT Investments are o metodologie internă de selecție a obligațiunilor
corporative neadmise la tranzacționare, care cuprinde o analiză a riscului de credit al
emitentului de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare și se bazează cel
puțin pe următoarele principii:
a) cuantificarea riscului de credit al emitentului de obligațiuni corporative neadmise
la tranzacționare și evaluarea probabilității de intrare în incapacitate de plată al
acestuia și al emisiunii respective de obligațiuni corporative neadmise la
tranzacționare, pe baza unui model de calcul;
b) utilizarea de indicatori calitativi pentru evaluarea riscului de credit al emitentului,
cu luarea în considerare a situației macro-economice naționale și internaționale
și a condițiilor de piață existente;
c) utilizarea rating-ului furnizat de o agenție de credit înregistrată de ESMA sau
recunoscută internațional, sau a cotațiilor indicative furnizate de agenții
specializate, pe baza principiului comparației cu alte tranzacții financiare
similare, dacă acestea sunt disponibile;
d) analiza cost-beneficiu a fiabilității și rentabilității economice a scopului
investițional pentru care emitentul de obligațiuni corporative neadmise la
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tranzacționare urmărește atragerea de finanțare;
e) analiza lichidității emisiunii de obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare
prin raportare la alte valori mobiliare emise de același emitent.
Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care obligațiunile corporative neadmise la
tranzacționare sunt emise de către o societate la care EVERGENT Investments deține
cel puțin 51% din capitalul social.
(j) valută, achiziţionată pe piaţa internă, liber convertibilă, conform criteriilor B.N.R.;
(k) titluri de stat;
(l) active imobiliare, cu respectarea reglementărilor A.S.F. Activele imobiliare sunt definite
conform art. 2 lit. b) din Legea nr. 243/2019, respectiv o constructie existenta, a carei
finalizare este certificata pe baza unui proces-verbal de receptie a lucrarilor sau un teren;
(m) certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aşa cum sunt acestea definite la art.
3 lit. b) din HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare;
(n) bunuri mobile şi imobile necesare strict pentru desfăşurarea activităţii.
Investiţiile EVERGENT Investments SA, F.I.A.I.R. diversificat, se vor realiza cu respectarea
următoarelor limite:
a) nu poate deţine mai mult de 10% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei
monetare emise de acelaşi emitent, cu excepţia valorilor mobiliare sau a instrumentelor
pieţei monetare emise sau garantate de un stat membru, de autorităţile publice locale ale
statului membru, de un stat terţ sau de organisme publice internaţionale din care fac parte
unul sau mai multe state membre. Limita de 10% poate fi majorată până la maximum 40%,
cu condiţia ca valoarea totală a valorilor mobiliare deţinute de EVERGENT Investments în
fiecare dintre emitenţii în care are deţineri de până la 40% să nu depăşească în nici un caz
80% din valoarea activelor sale;
b) nu poate deţine mai mult de 50% din active în valori mobiliare şi instrumente ale pieţei
monetare emise de entităţi aparţinând aceluiaşi grup definit la art. 2 lit. j) din Legea
nr.243/2019, iar în cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează respectivul
F.I.A., această limită este de 40%;
c) expunerea la riscul de contraparte într-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate
tranzacţionate în afara pieţelor reglementate nu poate depăşi 20% din activele societatii,
indiferent de contrapartea tranzacţiei;
d) expunerea globală faţă de instrumentele financiare derivate nu poate depăşi valoarea totală
a activului EVERGENT Investments;
e) valoarea conturilor curente şi a numerarului să se încadreze în maximum 20% din activele
societatii ; limita poate fi depăşită până la maximum 50%, cu condiţia ca sumele respective
să provină din emisiunea de titluri de participare, din plasamente ajunse la scadenţă sau din
vânzarea de instrumente financiare din portofoliu, iar depăşirea respectivă să nu fie pe o
perioadă mai mare de 90 de zile;
f) nu poate să constituie şi să deţină depozite bancare constituite la aceeaşi bancă
reprezentând mai mult de 30% din activele societatii;
g) nu poate deţine mai mult de 20% din activele societatii în titluri de participare neadmise la
tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise
de un singur F.I.A. destinat investitorilor de retail;
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h) nu poate deţine mai mult de 10% din activele societatii în titluri de participare neadmise la
tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise
de un singur F.I.A. destinat investitorilor profesionali;
i) nu poate deţine mai mult de 50% din activele societatii în titluri de participare neadmise la
tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, emise
de alte F.I.A. de tip deschis. În cazul grupului din care face parte A.F.I.A. care administrează
respectivul F.I.A., limita de deţinere este de 40% din activele societatii;
j) nu poate deţine mai mult de 40% din activele societatii în titluri de participare emise de un
singur O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. sau de o autoritate competentă naţională dintr-un alt
stat membru, precum şi în titluri de participare emise de un singur organism de plasament
colectiv admis la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din România, alt stat
membru sau pe o bursă dintr-un stat terţ;
k) nu poate acorda împrumuturi de instrumente financiare care să reprezinte mai mult de 20%
din activulsocietatii , perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 12 luni
calendaristice, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. privind tranzacţiile în
marjă şi operaţiunile de împrumut; limita de 20% din activul societatii poate fi majorată
până la 30%, cu aprobarea A.S.F., în condiţiile stabilite de reglementările A.S.F.;
l) EVERGENT Investments nu poate acorda împrumuturi de numerar, nu poate
participa/subscrie la împrumuturi sindicalizate, nu poate garanta împrumuturi de numerar
în favoarea unui terţ, cu excepţia entităţilor din grupul din care face parte EVERGENT
Investments în limita a 10% din activul sau. Nu poate achiziţiona direct, parţial sau integral
portofolii de credite emise de alte entităţi financiare sau nefinanciare, cu excepţia
plasamentelor investiţionale în instrumente financiare emise de instituţii financiare
recunoscute internaţional, instituţii de credit sau de instituţii financiare nebancare
autorizate de B.N.R. sau de alte bănci centrale dintr-un stat membru sau din state terţe;
m) nu poate deţine mai mult de 40% din valoarea activelor societatii în valori mobiliare5,
instrumente ale pieţei monetare neadmise la tranzacţionare în cadrul unui loc de
tranzacţionare sau pe o bursă dintr-un stat terţ, cu excepţia titlurilor de stat şi a
obligaţiunilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi a deţinerilor dobândite de
către EVERGENT Investments, prin lege, în cazul cărora nu se instituie limita de deţinere;
n) nu poate deţine mai mult de 20% din valoarea activelor societatii în părţi sociale emise de
societăţi cu răspundere limitată, reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile;
o) nu poate deţine mai mult de 10% din valoarea activelor societatii în certificate de emisii de
gaze cu efect de seră, aşa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din HG nr. 780/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conducerea examinează în mod regulat respectarea limitelor prudențiale și restricțiile în
materie de investiții.
In cazul depăşirii acestor limite, exclusiv în situaţiile independente de voinţa sa, EVERGENT
5

Legea 24/2017. Art.2 pct. 50. valori mobiliare - clasele de instrumente financiare care pot fi negociate pe piaţa de
capital, cu excepţia instrumentelor de plată ca, de exemplu:
a) acţiuni emise de societăţi şi alte titluri de valoare echivalente acţiunilor emise de societăţi, precum şi certificatele de
depozit având ca suport acţiuni;

b) obligaţiuni şi alte titluri de datorie securitizate, inclusiv certificatele de depozit având ca suport astfel de titluri;orice
alte titluri de valoare care conferă dreptul de a cumpăra sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la
o decontare in numerar, stabilită în raport cu valori mobiliare, monede, rate ale dobânzii sau rentabilităţii, mărfuri
sau alţi indici ori unităţi de măsură;
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Investments SA are obligaţia reîncadrării în cerinţele legale în termen de 30 de zile de la data
depăşirii limitei respective. Societatea are obligaţia informării, în termen de două zile lucrătoare,
a depozitarulului activelor şi a A.S.F cu privire la depăşirea limitelor. Informarea va cuprinde
justificarea cauzelor care au condus la această situaţie şi planul de măsuri pentru reîncadrarea
în cerinţele legale în termenul de 30 de zile de la data abaterii.
Deținatorii de acțiuni emise de EVERGENT Investments vor fi informați asupra masurilor care
se vor lua în cazul încalcarii acestor limite/restricții prin Rapoartele de activitate periodice ale
Consiliului de administratie. Documentele mentionate sunt afisate pe site-ul EVERGENT
Investments, www.evergent.ro, in modulele Actionariat/AGA si Raportari periodice.
Politica de investitii a EVERGENT Investments SA are urmatoarele restrictii legale:
➢ nu poate efectua schimburi de instrumente financiare contra numerar sau altor instrumente
financiare din portofoliul EVERGENT Investments SA/a societatilor din grup și nu poate
utiliza cesiuni cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul său investițional către
investitori („redemption in kind”), conform art. 43 alin (2) din Regulamentul ASF nr.
7/2020.
➢ nu poate efectua vânzări în lipsă, definite conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.
236/2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swap-urilor pe riscul de credit,
decat in scop de acoperire a riscurilor, respectiv hedging, conform art. 33 alin (1) din Legea
F.I.A.
➢ nu investeste in instrumente ale pietei monetare de tipul efectelor de comert.
EVERGENT Investments nu va investi in instrumente financiare de tipul total return swap, in
sensul prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2015 privind transparenta operatiunilor de
finantare prin instrumente financiare si transparenta reutilizarii.
Informatii cu privire la Politica de investitii sunt furnizate actionarilor prin Programul anual de
activitate (aprobat de Adunarea generala ordinara a actionarilor), iar prin Rapoartele de
activitate periodice ale Consiliului de administratie se asigură informarea cu privire la modul
de implementare a politicii de investitii. Documentele mentionate sunt afisate pe site-ul
EVERGENT Investments, www.evergent.ro, in modulele Actionariat/AGA si Raportari
periodice.
3. Alocarea geografica sau sectoriala a activelor
EVERGENT Investments are o expunere predominanta pe piata de capital din Romania, in
principal pe domeniile bancar si energetic.
Expunerea strategica pe cele doua sectoare cheie, energie-utilitati si financiar, permite eventuale
ajustari/emitent, total sau partial, in functie de rezultatele unor tehnici de optimizare a
performantelor si analizei de randament/risc.
Sectorul financiar-bancar, care indica o reala stabilizare prin reluarea creditarii, ramane in
continuare in atentia EVERGENT Investments.
Expunerea pe emitentii din sectorul energetic si de utilitati are in vedere capabilitatea acestora
de furnizare constanta si predictibila de dividende.
EVERGENT Investments are o strategie de alocare mixta a resurselor catre piata de capital, in
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paralel cu implementarea unor proiecte de tip private equity care sa asigure un plus de
randament pe termen lung.
Investitiile in private equity vizeaza o abordare cu accent in sectoarele imobiliar si
agribussines in care sunt identificate oportunitati cu potential de crestere pe termen mediulung. Complementar se pot face investitii oportuniste in alte domenii de interes particular.
Investitiile indirecte in sectorul imobiliar, prin intermediul unei societati controlate de
EVERGENT Investments, au in vedere toate ramurile - rezidential, birouri, industrial,
comercial, etc - fie prin dezvoltarea rezidentiala a unor proprietati cheie din portofoliul
EVERGENT Investments, fie prin proiecte noi.
Abordarea de private equity presupune o implicare directa in proiecte antreprenoriale si
conduce la cresterea rentabilitatii activelor administrate, cu scopul de a diminua amplitudinea
evolutiilor negative din piata de capital.
Politica de investitii de tip private equity prin care se dobândeste controlul asupra societăților
necotate este in acord cu strategia de investitii, nefiind principala politica investitionala, si cu
limitele de risc legale si prudentiale ale EVERGENT Investments.
Politica de investitii in societati necotate se face cu respectarea prevederilor legale incidente
privind:
1. obligatiile de raportare: notifica ASF, societatea, actionarii în legătură cu obţinerea
controlului si notifica A.S.F. proporţia drepturilor de vot ale societăţii necotate ori de câte ori
proporţia respectivă atinge, depăşeşte sau scade sub pragurile de 10%, 20%, 30%, 50% şi
75%.
2. comunicarea catre societatea controlata si actionari a: i) politicii de prevenire şi gestionare a
conflictelor de interese (în special între EVERGENT Investments şi societati) si ii) a politicii
de comunicare internă şi externă a societăţii, în special în ceea ce priveşte angajaţii.
3. comunicarea A.S.F. şi investitorilor informaţii privind finanţarea achiziţiei.
4. include in informaţiile din raportul anual al societăţii sau al EVERGENT Investments, cel
puţin o analiză justă a evoluţiei activităţii societăţii care prezintă situaţia la sfârşitul
perioadei vizate de raportul anual.
5. aplica in selectarea și monitorizarea investițiilor un nivel ridicat de diligență. Selectarea
proiectelor are in vedere respectarea unui set de conditionalitati:
• incadrarea in obiectivele anuale investitionale si respectarea criteriilor de
performanta/risc (asigurarea unui IRR minim al proiectului, aprobat de Consiliul de
administratie);
• respectarea limitelor prudentiale ale politicii de investitii, asa cum sunt definite de
reglementarile specifice.
4. Tehnicile pe care le poate utiliza și toate riscurile asociate, precum
circumstanțele în care EVERGENT Investments poate utiliza efectul de levier.

și

Pentru administrarea activa a portofoliului sunt utilizate urmatoarele analize specifice:
➢ Analiza contextului si tendintelor macro-economice;
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➢ Analiza fundamentală pe baza indicatorilor financiari care evalueaza echilibrul financiar,
gradul de indatorare, eficienta utilizarii activelor, starea de performanta financiare si
eficienta managementului;
➢ Analiza tehnica si a conditiilor de piata;
➢ Analiza cantitativa pe baza datelor istorice de tranzactionare pentru determinarea unor
indicatori statistici;
➢ Analiza permanenta a gradului de lichiditate a activelor din portofoliu.
EVERGENT INVESTMENTS nu foloseste în prezent instrumente tehnice pentru administrarea
eficienta a portofoliului. Nu se exclude insa posibilitatea de a se utiliza astfel de tehnici in viitor,
cu indeplinirea cerintelor legale aplicabile si cu respectarea cerintelor si restrictiilor din politica
de investitii.
EVERGENT INVESTMENTS poate sa folosească tehnici şi instrumente legate de valori
mobiliare si instrumente ale pietei monetare, cu conditia ca acestea sa fie folosite pentru o
administrare eficienta si prudentiala a portofoliului sau.
De asemenea, EVERGENT INVESTMENTS poate sa foloseasca tehnici si instrumente menite sa
asigure protectia impotriva riscului valutar si a riscului de portofoliu in contextul administrarii
activelor. Astfel de instrumente pot fi contracte futures, optiuni, forward, swaps, avand diferite
active drept suport, investitiile in aceste tipuri de instrumente fiind efectuate cu scop precis de
acoperire a riscului si de gestiune prudenta a portofoliului.
Informatii detaliate se regasesc in Prospectul EVERGENT Investments SA, Fond de investitii
alternative de tip inchis destinat investitorilor de retail, diversificat - www.evergent.ro
Nivelul maxim al efectului de levier care poate fi utilizat în numele organismului
de plasament colectiv.
Nivelul maxim al efectului de levier pe care EVERGENT Investments SA îl poate angaja este de
2 ori valoarea totala a activului.
In situatia in care se vor utiliza instrumente financiare derivate, EVERGENT Investments se
asigura ca expunerea globala fata de instrumentele financiare derivate aflate in portofoliul sau
nu va depasi valoarea totală a activului.
Informații privind valoarea efectului de levier, calculată în conformitate cu metoda brută
și cu metoda angajamentului sunt comunicate ca parte a raportarilor periodice ale EVERGENT
Investments catre investitori, si cel putin în acelasi timp cu punerea la dispozitie sau publicarea
raportului anual.

77

COD DE GUVERNANTA CORPORATIVA

Capitolul 11. ADMINISTRAREA ACTIVELOR
Practicarea unui management activ in societatile din portofoliu, cresterea
gradului de implicare in adoptarea deciziilor, in interesul si beneficiul actionarilor
EVERGENT Investments.
➢ Fiind un actionar activ dorim sa ne asiguram ca membrii Consiliului de administratie ai
companiilor in care investim, sunt constienti de viziunea noastra si iau in considerare
implicatiile mai largi ale actiunii lor.
➢ Eventualele divergente dorim sa le rezolvam pe cale amiabila; cu toate acestea, interesele
actionarilor nostri de maximizare a rezultatelor vor prima intotdeauna.
➢ Promovam relatii de colaborare permanenta cu organele de conducere ale companiilor in
care efectuam investitii, din dorinta de a impartasi si promova buna experienta a ambelor
parti precum si viziunea de perspectiva. Se au in vedere inclusiv intalnirile directe, nu
numai relationarea prin corespondenta.
➢ Vom evalua periodic performanta Consiliilor companiilor in care investim, precum si
conformarea acestora la bunele practici de Guvernanta Corporativa.
➢ Optiunea de vot in cadrul adunarilor generale la care EVERGENT Investments participa
in calitate de actionar, are la baza respectarea celor mai bune practici ale investitorilor
institutionali.
11.1. Cresterea performantei managementului activ de portofoliu
Practicarea unui management activ in societatile din portofoliu, cresterea gradului de implicare
in adoptarea deciziilor in interesul si beneficiul actionarilor EVERGENT Investments, este un
obiectiv important al Consiliului de administratie. Scopul principal este adoptarea acelor decizii
care sa conduca la dezvoltarea activitatii companiilor si maximizarea profitului.
Managementul activ in societatile din portofoliu este concretizat prin:
➢ Participarea la Adunarile generale ale actionarilor;
➢ Prezenta reprezentantilor EVERGENT Investments in cadrul Consiliilor de administratie;
➢ Utilizarea de instrumente juridice pentru a proteja sau a spori valoarea participatiilor;
➢ Promovarea si implementarea unor reguli de guvernanta corporativa adecvate: convocarea
sedintelor AGA in termenul legal; solicitarea completarii ordinilor de zi; solicitarea de
raspunsuri la intrebari in vederea clarificarii unor aspecte de interes pentru actionari;
solicitarea respectarii transparentei informatiilor in sensul punerii la dispozitia actionarilor
a documentelor de sedinta, in timp util, conform prevederilor aplicabile; eficientizarea
proceselor de decizie, etc.
➢ Monitorizarea activa a companiilor din portofoliu;
➢ Politica privind dividendele.
In procesul de monitorizare a emitentilor din portofoliu se urmareste:
1. analizarea situatiilor financiare trimestriale, semestriale si anuale, rapoartelor
administratorilor, cenzorilor si auditorilor cu privire la acestea si intocmirea de opinii
profesionale si rapoarte cu privire la portofoliul alocat, inregistrarea in bazele de date a
informatiilor necesare conform procedurilor specifice;
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2. analizarea materialelor de sedinta si a celorlalte informatii relevante si intocmirea de
propuneri privind modalitatea de vot, tinand cont de sectiunea strategica din care face parte
emitentul, in vederea identificarii celei mai bune solutii de reprezentare in scopul protejarii
intereselor EVERGENT Investments. Propunerile se supun aprobarii conducerii
EVERGENT Investments;
3. efectuarea demersurilor necesare pentru obtinerea documentelor utile urmaririi in evolutie
a emitentilor si urmarirea efectelor implementarii hotararilor AGA;
4. asigurarea inregistrarii informatiilor necesare privind emitentii din portofoliu in sistemul
informatic integrat.
Mecanisme de control intern
EVERGENT Investments are dezvoltate mecanisme de control intern care asigura faptul ca
activele administrate de EVERGENT Investments sunt investite în conformitate cu regulile şi
dispoziţiile legale în vigoare,
Compartimentele independente de alte functii si activitati, au atributii in legatura cu activitatea
investitionala a EVERGENT Investments, în conformitate cu regulile şi dispoziţiile legale în
vigoare si a procedurilor interne:
➢ functia de conformitate - acorda aviz de conformitate la efectuarea fundamentarii investitiei,
avizeaza dezvoltarea de noi strategii, politicile investitionale, investitiile pe piete noi si in
produse noi;
➢ functia de administrare a riscurilor:
• implementează politici și proceduri eficace de administrare a riscurilor, în vederea
identificării, măsurării, administrării și monitorizării permanente a tuturor riscurilor
relevante pentru politica de investiții a EVERGENT Investments, la care este sau poate fi
expusa;
• monitorizeaza limitele de risc stabilite si asigură faptul că profilul de risc al EVERGENT
Investments comunicat investitorilor le respectă;
• legat de diligenta in investitii: elaboreaza analize de risc cu privire la operatiunile de
investire sidezinvestire în saudin instrumente financiare, conform procedurii ”Verificare
prealabila atunci când se investeste”.
➢ functia de audit intern - realizeaza o evaluare independenta si obiectiva a proceselor de
administrare a activelor EVERGENT Investments si a riscurilor aferente, in vederea oferirii
unei asigurari cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienta si eficacitatea
activitatilor si operatiunilor desfasurate.
Materialele sunt prezentate structurii de conducere (Consiliul de administratie, conducerea
executiva).
11.2. Strategii de exercitare a dreptului de vot in societatile din portofoliu
EVERGENT Investments are stabilite si aplica politici şi proceduri privind momentul şi modul
de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deţinute în portofoliile administrate.
Strategiile prevăd măsuri și proceduri pentru:
a) monitorizarea acțiunilor relevante de la nivelul societăților;
b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și cu politica de
investiții ale FIA în cauză;
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c) prevenirea sau gestionarea oricăror conflicte de interese care decurg din exercitarea
drepturilor de vot.
Exercitarea atributiilor de actionar conferite de Legea nr. 31/1990 privind societățile si a
Reglementarilor ASF, se realizează prin intermediul reprezentantilor in Adunarile generale ale
actionarilor.
EVERGENT Investments a procedurat activitatea privind exercitarea atributiilor EVERGENT
Investments de actionar in societatile din portofoliu, procedura care cuprinde cadrul general al
operatiunilor privind:
1) Elaborarea imputernicilor generale de reprezentare incheiate intre EVERGENT Investments
in calitate de Reprezentat si Reprezentantul sau in Adunarea generala a actionarilor– in
cazul in care Reprezentarea se face de catre colaboratori externi;
2) Principalele elemente de analiza a convocatorului adunarii generale – aspecte de forma
privitoare la aspectele de legalitate, precum si aspecte de fond privind problematica inclusa
pe ordinea de zi din punct de vedere al interesului pentru societate si pentru actionari;
3) Pregatirea participarii la AGA: analiza documentatiei si a informatiilor puse la dispozitia
actionarilor si fundamentarea optiunii de vot
4) Acordarea mandatului de reprezentare,special,procurii,imputernicirii, formularului de vot
prin corespondenta;
5) Participarea la AGA - se face utilizand oricare din formele de participare si reprezentare si
exercitare a votului prevazuta de legislatia in vigoare.
EVERGENT Investments isi evalueaza dreptul sau de vot numai ca urmare a unei decizii in
cunostinta de cauza.
Pozitia implicita este de a vota ”pentru” la propunerile consiliului de administratie al societatilor
din portofoliu. In functie de problematica pusa in discutie si conditiile reale de informare si
oportunitate, pentru care se solicita votul actionarilor, in urma analizelor compartimentelor
specializate votul nostru poate fi de ”abtinere”, ”impotriva” sau neparticipare, daca adoptarea
acestor pozitii sunt mai avantajoase pentru EVERGENT Investments.
POLITICA DE VOT PENTRU COMPANIILE DIN PORTOFOLIU
•

•

•

In conformitate cu cele mai bune practici, de regula, EVERGENT Investments sustine
propunerile administratorilor companiilor care se refera la: schimbarea denumirii;
schimbarea sediului; listarea la bursa; stabilirea locului si a datei pentru adunarea generala
anuala; acceptarea/aprobarea situatiilor financiare; aprobarea platii dividendelor;
autorizarea de transfer al rezervelor si de alocare a veniturilor; amendamente la semnatarii
autorizati; aprobarea modificarii metodelor de tinere a evidentei contabile; acceptarea
acordurilor de munca; numirea auditorilor interni.
Cu privire la aspectele legate de consiliul de administratie, in mod normal, EVERGENT
Investments ia in considerare sprijinirea managementului. Cu toate acestea, se va avea in
vedere votul impotriva managementului, in cazul in care performanta corporativa a fost
slaba.
EVERGENT Investmentsva lua in considerare votul „pentru” fata de: votul cumulativ –
pentru protectia actionarilor minoritari; majorarea capitalului social cu aport din rezerve;
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•

•

programele de rascumparari de actiuni, in cazul in care toti actionarii pot participa in conditii
egale; diminuarea capitalului social ca urmare a anularii actiunilor rascumparate.
In cazul votului pentru urmatoarele categorii, EVERGENT Investmentsva efectua analize
de la caz la caz: operatiuni de capital pentru care exista premisele afectarii intereselor
EVER , contractarea de credite si gajarea/ipotecarea bunurilor societatii; emiterea de
obligatiuni corporative; fuziunea sau divizarea societatii; conversia actiunilor dintr-o
categorie in cealalta; conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
modificari ale actului constitutiv; infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare:
sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
vanzari de active; dizolvarea anticipata a societatii.
EVERGENT Investments va lua in considerare votul „impotriva” fata de: majorarea
capitalului social cu aport in natura; majorari de capital social fara acordarea dreptului de
preferinta actionarilor.

In cazul in care se apreciaza, pe baza rationamentului profesional si tinand cont de situatia
concreta privitoare la societatea respectiva, ca nu este necesara implicarea actionarului
EVERGENT Investments la AGA datorita unor situatii conjuncturale sau al intereselor generale
de politica a EVERGENT Investments in raport cu societatile clasificate in diferite categorii,
propune neparticiparea actionarului EVERGENT Investments la AGA urmand ca informatiile
referitoare la hotararile adoptate si desfasurarea sedintei AGA sa fie obtinute ulterior.
Exemple de situatii care pot justifica propunerea de neparticipare:
• posibil conflict de interese intre EVERGENT Investments si societate;
• lipsa unor informatii relevante care sa permita adoptarea unei decizii cu privire la
operatiunea supusa aprobarii;
• informatii contradictorii si neclarificate care pot manipula vointa actionarilor;
• strategii juridice pentru protejarea intereselor EVER.
11.3. Protejarea intereselor si activelor EVERGENT Investments prin proceduri
judiciare si extrajudiciare
Activitatea de asistenta, consultanță şi reprezentare juridica se desfășoară în cadrul serviciului
juridic în acord cu obiectivele EVERGENT Investments, punandu-se accent pe acordarea
consultantei juridice, solutionarea eventualelor conflicte in principal pe cale amiabila, abordarea
de solutii alternative de preintampinare si stingere a diferendelor.
Serviciul este specializat, avand atributii si responsabilitati pe categorii de activitati specifice.
Conform normelor si procedurilor interne serviciul juridic asigura colectarea, inregistrarea,
transmiterea informatiilor si a corespondentei specifice, a îndeplinirii obligatiilor legale stabilite
de instante, reprezentarea diligenta in toate dosarele in care societatea este parte, precum si
monitorizarea sub aspect tehnico-juridic a activitatii desfasurate de catre avocatii angajati de
catre EVERGENT Investments.
Pe linia activitatii de asistență, consultanta și reprezentare juridica sunt respectate principiile
de guvernanta corporativa, existand o preocupare constantă pentru inițierea tuturor
demersurilor de natură a proteja drepturile și interesele legitime ale societatii, concomitent cu
asigurarea unei informari complete și diligente a acționarilor în ceea ce privește stadiul și modul
de soluționare al litigiilor.
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Administrarea lichiditatilor
EVERGENT Investments are definita o politica de administrare a lichiditatilor si de
management a riscului de lichiditate, in aplicarea regulilor prudentiale de administrare a
riscurilor, cu luarea in considerare a strategiei de investitii si a structurii activelor administrate.
EVERGENT Investments mentine un nivel de lichiditate adecvat obligațiilor sale suport, pe baza
unei evaluari a lichiditatii relative a activelor pe piata, tinand seama de perioada necesara pentru
lichidare si de prețul sau de valoarea la care pot fi lichidate activele respective, precum și de
sensibilitatea lor la riscurile de piata sau la alti factori de piata.
În cadrul EVERGENT Investments, regulile de administrare a lichiditaților sunt incluse în
procedura de lucru interna privind administrarea lichiditatilor.
Aministrarea lichiditatilor si managementul riscului de lichiditate se realizeaza cu luarea in
considerare a politicii de investitii, a profilului de lichiditate si a obligatiilor suport ale societatii.
Obligațiile suport ale societății sunt cele referitoare la plata dividendelor și cheltuielile de
funcționare.
Managementul lichiditatii presupune echilibrarea fluxurilor de fonduri de-a lungul unor
intervale de timp, astfel incat, in conditii normale, societatea sa aiba o pozitie confortabila in
onorarea obligatiilor scadente.
In activitatea operationala, EVERGENT Investments efectueaza periodic analiza de previziune
a fluxurilor de numerar (cash-flow), in vederea utilizarii optime a disponibilitatilor financiare:
plata obligatiilor, plasamente in instrumente ale pietei monetare care asigura indeplinirea
criteriilor interne, investitii; se monitorizeaza zilnic fluxul de numerar (aplicatia informatica).
De asemenea, EVERGENT Investments monitorizeaza permanent profilul de lichiditate al
portofoliului de active, pentru a determina contributia marginala a fiecarui activ care poate avea
un impact semnificativ asupra lichiditatii. In cazul investitiilor in active cu lichiditate limitata si
in alte organisme de plasament colectiv, se vor respecta, daca este cazul, prevederile art. 19-20
din R. 231/2013 coroborat cu prevederile art. 47 alin R. 231/2013.
Administrarea riscului de lichiditate are ca obiectiv mentinerea unui raport optim intre
lichiditatea efectiva si obiectivele de profitabilitate, cu respectarea cerintelor prudentiale.
Modul de gestionare a riscului de lichiditate al EVERGENT Investments este detaliat în
procedura interna privind administrarea riscului de lichiditate. Sfera de aplicare a acestei
proceduri cuprinde activitatea compartimentului Managementul Riscului și interacțiunea cu
celelalte compartimente funcționale ale societății în ceea ce privește identificarea, măsurarea,
monitorizarea, raportarea și controlul riscului de lichiditate, inclusiv riscul de lichiditate al
portofoliului de instrumente financiare.
Functia de administrare a riscurilor realizeaza in mod regulat simulari de criza, in conditii
normale si exceptionale de lichiditate, care sa permita evaluarea riscului de lichiditate –
prezentate la Capitolul 3 - Administrarea Riscurilor.
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Capitolul 12. POLITICA DE DIVIDEND
RASCUMPARAREA ACTIUNILOR
Politica de dividend are ca prioritate stabilirea unui nivel al dividendului care sa
asigure echilibrul dintre satisfacerea asteptarilor actionarilor si necesarul de
lichiditati pentru programe investitionale pe termen mediu si lung.
12.1. Politica de dividend
Principiu recomandat
EVERGENT Investments isi asuma o politica predictibila de dividende.
In contextul volatilitatii pietelor de capital, Consiliul de administratie urmareste gasirea unui
echilibru intre necesitatea asigurarii resurselor pentru sustinerea programelor investitionale
care urmeaza sa fie dezvoltate, asteptarile actionarilor pe termen scurt, respectiv distribuirea de
dividende si asteptarile actionarilor pe termen lung, respectiv cresterea NAV si implicit a
pretului.
Consiliul de administratie, intentioneaza remunerarea actionarilor, atat prin acordarea de
dividende in numerar, cat si prin derularea de programe de rascumparare prin Oferte Publice
de Cumparare (OPC). Se apreciaza ca mixul de politici ce include alocarea de dividende si
posibilitatea de a subscrie in cadrul unor OPC, ofera un randament superior celui oferit in cazul
distributiei clasice de dividende, remunerand capitalul investit la un nivel superior
randamentelor oferite de plasamentele monetare. (extras din Strategia si Politica de investitii
a EVERGENT Investments)
Politica de dividend va reflecta permanent contextul mediului economic şi va avea în vedere un
randament ţinta în linie cu evoluţia pieţei. Urmărim creşterea efortului investiţional, ca sursa a
randamentelor viitoare şi ne propunem un raport echilibrat între politica de dividend şi cea de
asigurare de resurse pentru programele investiţionale.
EVERGENT Investments gestioneaza procesul de distribuire si plata a dividendului, cu
incadrarea in termenele legale si prin stabilirea unor modalitati de plata care sa asigure un grad
cat mai ridicat de achitare; in acest sens precizam ca:
(1)
in fiecare an EVERGENT Investments anunta actionarii, in mod repetat (prin Comunicate,
prin materiale AGA, prin intermediul operatorilor specializati), cu privire la termenele de
plata a dividendelor; actiunea de plata se deruleaza pe parcursul intregului exercitiu
financiar;
(2)
prin modalitatile de plata folosite se incearca asigurarea in mod constant a unui procent
de achitare cat mai ridicat, in conditiile de plata permise de reglementarile in vigoare: plata
prin depozitar central, participanti si un agent de plata – institutie financiara desemnata
de emitent. Contractarea agentului de plata in urma unui proces de selectie avand criteriu
principal asigurarea unei adresabilitati cat mai largi, corespunzator structurii de
actionariat la data respectiva (fizici/juridici, rezidenti/nerezidenti, urban/rural) si
obtinerea unor costuri cat mai reduse pentru actionari pentru distribuire (conform
hotararilor AGA comisioanele de distribuire sunt suportate de catre actionari);
(3)
termenul de plata respecta termenul legal, respectiv Data platii, aprobata de adunarea
generala a actionarilor.
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In fiecare an se distribuie dividendele aferente exercitiului financiar incheiat impreuna cu
dividendele nedistribuite aferente din precedentele două exercitii financiare. La incheierea a 3
ani, in conformitate cu prevederile legislative privitoare la prescriptia extinctiva, Consiliul de
administratie aduce anual la cunostinta actionarilor implinirea termenului de prescriptie a
dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate timp de 3 ani si propune in fiecare
Adunare generala de bilant, inregistrarea acestora la “alte venituri”.
Politica de dividend asigura posibilitatea adoptarii de catre fiecare actionar a unei decizii
investitionale privind incadrarea actiunii EVER in portofoliul de detineri pe termen scurt,
mediu si lung.
12.2. Rascumpararea actiunilor
Principiu recomandat privind actiunile proprii - Daca actiunile sunt tranzactionate la
un discount substantial fata de VUAN, pentru o perioada de timp mai mare de 1 an, Consiliul
de administratie va lua masuri cum ar fi: cresterea transparentei, imbunatatirea comunicarii,
politici de marketing, programe de rascumparare a actiunilor, etc.
Consiliul de administratie al EVERGENT Investments are in vedere supunerea spre aprobare
actionarilor a operatiunii de rascumparare a actiunilor proprii, urmate de reducerea capitalului
social, in scopul diminuarii sau reducerii discount-ului pret/VUAN. Masura este benefica
pentru toti actionarii.
Operatiunile de rascumparare se vor realiza cu incadrarea in limitele prevazute de Regulamentul
UE nr. 596/2014, Regulamentului Delegat UE nr. 1052/2016, Legea nr. 24/2017, Legea nr.
31/1990 si se vor incadra in limitele generale aprobate de actionari.
Achizitionarea actiunilor in cadrul Programului se va desfasura utilizand orice operatiuni de
piata permise potrivit legii, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate,
cu respectarea prevederilor legale.
Regulamentul Delegat UE 1052/2016 reglementeaza modalitatea de implementare a
programelor de rascumparare, restrictiile si limitarile privind tranzactionarea precum si
obligatiile de publicare si raportare.
Sursele necesare finantarii operatiunilor de rascumparare sunt din profitul distribuibil sau din
rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu
exceptia rezervelor legale, conform prevederilor art. 103^1 din Legea nr. 31/1990, actualizata.
Obiectivele principale ale operatiunii de rascumparare de actiuni proprii cu reducerea
capitalului social sunt:
➢ cresterea activului unitar si a profitului pe actiune, precum si diminuarea discountului dintre
activul net si pretul de tranzactionare;
➢ cresterea lichiditatii actiunii;
➢ majorarea randamentelor actionarilor pe seama posibilei sustineri a cresterii cotatiilor
bursiere;
➢ cresterea ponderii detinerii in capitalul social pentru actionarii existenti.
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Consideram ca derularea unui program de rascumparare cu reducerea capitalului social este
avantajoasa, atat pentru societate, cat si pentru actionari, indiferent daca aleg sa isi mentina
calitatea de actionar sau sa isi valorifice detinerile.
De asemenea, Consiliul de administratie al EVERGENT Investments are in vedere programe de
rascumparare si pentru alocarea de actiuni salariatilor (obiectiv legal permis) in corelatie cu
indicatorii de performanta ai actiunii EVER, cu evolutiile din mediul economic si din piata de
capital, precum si cu alti factori care pot determina adoptarea unei astfel de decizii.
Precizari privind “discountul substantial”: diferenta intre pretul actiunii si VUAN
(valoarea unitara a activului net) mai mare de 25%.
In cazul EVERGENT Investments, societate de investitii autoadministrata, responsabilitatea
pentru VUAN publicat este a Consiliului de administratie.
Metoda de evaluare a activelor este reglementata de ASF si certificata de depozitarul activelor
cu care EVERGENT are contract (in prezent BRD). Exista proceduri de lucru interne
EVERGENT Investments cu atributii si responsabilitati explicite privind calculul activului net.
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Capitolul 13. EVALUAREA PERFORMANTEI SOCIETATII SI A ACTIUNII EVER
EVERGENT Investments prezinta actionarilor si investitorilor in cadrul
rapoartelor periodice de activitate indicatorii specifici relevanti care permit
masurarea performantei societatii si ai actiunii EVER
Principii recomandate de EFAMA6
1. Prezentarea performantelor oferite investitorilor trebuie sa fie realizata in mod
transparent.
2. Trebuie dezvaluite informatii suficiente pentru a indica gradul de risc asociat cu investitia
realizata in actiunile companiei.
3. La cerere, trebuie sa se faca public fiecare activ investit si expunerea castigurilor anuale la
pietele principale, pentru fiecare sfarsit de exercitiu financiar.
Conducerea EVERGENT Investments prezinta in cadrul raportului trimestrial de activitate,
principalii indicatori de analiza pentru evaluarea performantei societatii:
Indicatori de lichiditate - Prin analiza indicatorilor de lichiditate se determină capacitatea
societății de a-și onora, la un moment dat, obligațiile de plată asumate pe seama activelor
curente. Termenul de lichiditate indică abilitatea unui activ de a fi transformat în bani cu o
pierdere minimă de valoare.
➢ Indicatorul lichiditatii curente
➢ Indicatorul lichiditatii imediate
Indicatori de activitate - Indicatorii de activitate relevă eficiența cu care compania își
utilizează activele:
➢ Viteza de rotatie a activelor imobilizate
➢ Viteza de rotatie a activelor totale
➢ Viteza de rotatie a debitelor–clienti
Indicatori de profitabilitate - Indicatorii de profitabilitate reflectă eficiența activităților
efectuate de către o companie în sensul capacității acesteia de a genera profit din resursele
disponibile:
➢ Rentabilitatea capitalului angajat
➢ Rezultatul pe acţiune de baza (lei/actiune)
Indicatori de rentabilitate (in cadrul sectorului de activitate)
➢ Rentabilitatea activelor - ROA.
➢ Rentabilitatea capitalurilor proprii ROE

6

EFAMA – Asociatia reprezentativa a industriei fondurilor de investitii din Europa – prezinta lunar evolutia
activelor nete precum si fluxurile de activ net pentru fiecare tara in parte.
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Indicatori de performanta ai actiunii EVER
a) Valoarea unitara a activului net ( lei)
b) Activ net
c) Dividend brut/actiune (lei)
Rentabilitatea dividendului % - dinamica variatie dividend de la an la anPret/actiune;
evolutie pret/actiune de la an la an
d) Prima / discount
e) Capitalizare
f) Rata eficienta financiara
g) Rezultat/actiune
h) PER
Pretul actiunii EVER reflecta atat o componenta data de conjunctura pietei cat si o alta bazata
pe sentimentul pe care il au investitorii in potentialul de crestere al societatii. Cum conjunctura
pietei nu poate fi influentata, ramane numai sentimentul transmis de companie prin actiunile
ce conduc la performanta financiara sa determine cresterea gradului de incredere a
actionariatului in actiunea EVER, in managementul si strategia investitionala a Companiei.
Cresterea gradului de incredere in actiune determina implicit o crestere a gradului de
atractivitate a actiunii si implicit a valorii de piata a acesteia.
Rapoartele trimestriale prezinta situatia detaliata a activelor administrate de EVERGENT
Investments, evaluate conform reglementarilor legale aplicabile.
Lunar, prin raportarile activului net, investitorii iau pulsul evolutiei detinetilor din portofoliu,
evaluate si reflectate in activul net la valori stabilite in conformitate cu reglementarile in vigoare
si cu bunele practici ale Standardelor international de evaluare aplicate.
Actionarii EVERGENT Investments sunt informati lunar, prin intermediul newsletter-ului,
atat de evolutia, randamentul si riscul actiunii EVER individual si comparativ cu indicele
sectorial BET-FI, cat si de evolutia structurala a portofoliului si a principalelor proiecte
investitionale.
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Capitolul 14. POLITICI IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE
POLITICA DE REMUNERARE
EVERGENT Investments acorda o atentie deosebita resursei umane in sensul
asigurarii continuitatii programelor de perfectionare profesionala pentru
mentinerea expertizei dobandite pe parcursul mai multor ani de specializare sau
pentru dezvoltarea de noi valente, necesare in cresterea performantei societatii.

A. Politici in domeniul resurselor umane
Instruirea personalului pe diverse domenii de activitate (consultant de investitii, evaluator,
auditor financiar, expert tehnic, etc.) are rolul de a asigura creșterea capacității de reacție a
organizației la efectele crizei financiare prelungite, proces esential in fundamentarea deciziilor
in conditii de incertitudine (analiza fundamentală, analiza tehnica, macroeconomie etc.) și în
domeniul conformitatii (audit intern, control intern). Procesul de pregatire este unul continuu
si se realizeaza in colaborare cu consultanti si experti ce activeaza pe piata de capital interna si
internationala.
Codul de Etica si Conduita
In cadrul EVERGENT Investments exista un Cod de etica si conduita care defineste valorile
de baza ale Societatii si constituie baza unei culturi corporatiste in conformitate cu legea si
orientata pe principii etice.
Prevederile Codului de etica si conduita se aplica si trebuie respectate de catre toti salariatii
EVERGENT Investments. De asemenea, toti tertii care actioneaza din partea sau in numele
EVERGENT Investments trebuie sa respecte prevederile Codului de etica si conduita. Cateva din
valorile de baza ale Codului de conduita:
➢ Respect reciproc, onestitate si integritate:
• Respectam opiniile altora si demnitatea lor personala, dreptul la propria imagine si
la protectia informatiilor personale;
• Nu toleram nici un fel de discriminare sau hartuire pe seama nationalitatii, culturii,
religiei, sexului, varstei sau handicapului fizic;
• Nu toleram abuzurile, amenintarile, presiunile sau intimidarea fizica ori verbala;
• Angajarea, promovarea si evaluarea salariatilor se bazeaza exclusiv pe criterii de
performanta.
➢ Solicitarea, oferirea si acceptarea unor avantaje:
Nu acceptam si nu acordam nici un avantaj necorespunzator principiilor Codului de
conduita. Salariatii si persoanele care lucreaza pentru EVERGENT Investments nu ofera
sume de bani oficialilor publici sau oricaror alte persoane, pentru a obtine sau accelera
serviciile furnizate de aceste persoane, la care exista un drept legal. Exceptii sunt permise
doar in caz de interese care sunt protejate legal, cum ar fi situatiile in care viata sau
integritatea este in pericol si daca singurul mod de a indeparta acest pericol este de a face o
astfel de plata;
➢ Competitia corecta;
• EVERGENT Investments aplica cerinta de integritate in competitia de piata;
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•

EVERGENT Investments respecta regulile unei competitii corecte si regulile
comportamentului de piata prevazute de reglementarile nationale si internationale;
nu trebuie sa ne angajam verbal in nici o actiune inacceptabila.

A. Politica de remunerare
Consiliul de administratie al EVERGENT Investments a stabilit politica de remunerare a
structurii de conducere, supusa aprobarii Adunarii generale a actionarilor, si a angajatilor, cu
respectarea principiilor internationale din sectorul de activitate specific al societatilor de
investitii financiare – “Directiva privind Administratorii de Fonduri de Investitii Alternative”
(DAFIA), in acord cu “Ghidul ESMA privind politicile solide de remunerare în conformitate cu
DAFIA” emis pentru a asigura aplicarea comună, uniformă şi coerentă a dispoziţiilor referitoare
la remunerare de la articolul 13 şi articolul 22 alineatul (2) literele (e) şi (f) din DAFIA şi din
anexa II la aceasta si a prevederilor “Actului Constitutiv EVERGENT Investments”.
Politica de remunerare se aplica personalului de la toate nivelurile structurii organizationale din
cadrul societatii si reprezinta cadrul politicilor de remunerare pentru Grupul EVERGENT
Investments. Remuneratia variabila pentru societatile ce deruleaza proiecte noi investitionale,
se poate acorda si pana cand acestea devin profitabile, daca acordarea remunerației este
sustenabila in functie de situatia financiara a entitatii si este justificata de performanta stadiului
proiectului, evaluata intr-un cadru multianual specific investitiei. Rezultatul evaluarii si nivelul
remuneratiei sunt aprobate de conducerea executiva a EVERGENT Investments, cu
recomandarea Comitetului de Nominalizare – Remunerare.
1. Responsabilitati in elaborarea si gestionarea politicii de remunerare
Consiliul de administratie are ca atributie de baza, conform prevederilor statutare “analizarea
și stabilirea politicii de remunerare, astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri,
obiectivelor şi intereselor pe termen lung şi să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariţiei
conflictelor de interese”.
EVERGENT Investments, in calitate de societate cotata pe piata reglementata si care are
obligatia implementarii principiilor de guvernanta corporatista, are constituit un Comitet de
nominalizare – remunerare, comitet consultativ al Consiliului de administratie format din
membrii neexecutivi.
Comitetul de nominalizare – remunerare este responsabil pentru gestionarea politicii de
remunerare si nominalizare:
(a) analizează și se asigură că principiile și politicile de remunerare și beneficii ale organului
de conducere corespund cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen
lung ale EVERGENT Investments; în acest sens, aplica urmatoarea procedura:
- avizeaza, anterior aprobarii de catre Consiliul de administratie, si monitorizeaza
respectarea politicii de remunerare a administratorilor, directorilor si salariatilor
societatii, intocmite si aplicate de conducerea executiva a societatii;
(b) in cazul in care sesizeaza nereguli in elaborarea sau aplicarea politicii de remunerare,
membrii comitetului comunica imediat in scris conducerii executive situatiile constatate
si urmaresc indreptarea acestora, informand in consecinta membrii consiliului de
administratie; conducerea executiva are obligatia furnizarii unui raspuns in scris catre
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(c)
(d)
(e)

comitet in termen de 3 zile lucratoare de la momentul primirii sesizarii, care la randul sau
va informa membrii consiliului de administratie. In cazul in care conducerea executiva
refuza sau amana nejustificat aplicarea modificarilor solicitate de comitet, Consiliul de
administratie are obligatia transmiterii catre A.S.F. a unui raport constatator privind
abaterile identificate in cadrul politicii de remunerare a EVERGENT Investments SA.
Raportul se transmite in termen de 10 zile lucratoare de la data comunicarii scrise realizate
de catre Comitetul de nominalizare- remunerare;
răspunde de pregătirea deciziilor privind remunerarea;
supraveghează în mod direct remunerația personalului care deține funcții de conducere si
control;
examinează anual principiile generale ale politicii de remunerare și informează Consiliul
de administrație cu privire la punerea în aplicare a acestuia; asigură o evaluare internă
independentă a respectării politicii de remunerare.

Functiile de control din cadrul societatii au un rol activ in elaborarea si verificarea punerii in
aplicare a Politicii de remunerare, prin:
(a) elaborarea, monitorizarea continuă şi examinarea politicilor de remunerare pentru alte
domenii de activitate;
(b) colaborând îndeaproape cu comitetul de remunerare funcţiile de control contribuie la
stabilirea strategiei generale de remunerare aplicabile AFIA, vizând promovarea unei
administrări eficace a riscurilor;
(c) funcţia de administrare a riscurilor trebuie să evalueze modul în care structura
remuneraţiei variabile afectează profilul de risc al societatii;
(d) funcţia de conformitate trebuie sa analizeze modul în care structura remunerării afectează
respectarea de către AFIA a legislaţiei, reglementărilor şi politicilor interne;
(e) funcţia de audit intern trebuie sa realizeze periodic un audit independent al elaborării,
punerii în aplicare şi efectelor politicilor de remunerare ale AFIA.
2. Principiile de remunerare
Sunt conforme cu reglementărilor legale în vigoare aplicabile pentru A.F.I.A si sunt incluse in
Actul Constitutiv
(a) politica de remunerare este aliniata la strategia societatii si este compatibilă cu politica
de investiții și politica de risc, valorile și obiectivele pe termen lung ale societății.
(b) remunerarea administratorilor, directorilor si angajatilor societății este formată dintr-o
componentă fixă și una variabilă.
(c) între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat,
componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a
permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației.
Planul de beneficii al administratorilor, directorilor si angajatilor se acorda si in actiuni
ori optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii. Cel puțin 50% din remunerația variabilă
va consta în acțiuni ori opțiuni de a achiziționa acțiuni în cadrul programelor de tip Stock
Option Plan, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
(d) remunerația variabilă se acorda în funcție de atingerea obiectivelor de performanta
colective si individuale, implementarea de catre societate a proiectelor și gestiunea
prudențială a riscurilor operationale.
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Implementarea politicii de remunerare in cadrul societatii si in cadrul grupului EVERGENT
Investments asigura:
(a) performanța actului managerial pe termen lung;
(b) alinierea cu interesele acționarilor, concomitent cu o gestionare prudentă a riscurilor;
(c) atragerea celor mai buni profesioniști;
(d) nivelurile de recompensare corelate cu responsabilitatile;
(e) transparența pentru investitori.
3. Identificarea categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un
impact semnificativ asupra profilului de risc
Categoriile de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra
profilului de risc sunt:
(a) persoanele din structura de conducere: administratorii, directorii;
(b) persoanele care ocupa functii cheie sau functii de control: ofiteri de conformitate, angajati
compartiment management risc, angajati compartiment audit intern, persoanele
desemnate pentru aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor si finanţării terorismului şi a OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a
sanctiunilor internationale;
(c) coordonatorii compartimentelor functionale.
Structura de remunerare pentru diverse categorii de personal cuprinde:
(a) componenta fixă, determinată de nivelul de responsabilitate asumat si/sau delegat prin
hotararea organului de conducere; remuneratia fixa va fi suficient de mare pentru serviciile
profesionale prestate, in functie de nivelul studiilor, nivelul de competenta si abilitatile
necesare, experienta profesionala;
(b) remunerație variabilă, compusă din planul de beneficii anual și premii trimestriale;
(c) Planul de beneficii se acorda în funcție de atingerea obiectivelor de performanta colective si
individuale, implementarea de catre entitate a proiectelor și gestiunea prudențială a
riscurilor operationale. Totodată, prevederile Actului Constitutiv și ale Contractului Colectiv
de Munca aplicabil prevăd posibilitatea și nu obligația pentru societate de a acorda planul de
beneficii;
(d) între componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale există un echilibru adecvat,
componenta fixă având un procentaj suficient de mare din totalul remunerației pentru a
permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației.
In cadrul EVERGENT Investments posturile sunt incadrate pe 3 linii de activitate:
(a) activitatea de business – activitatea de administrarea a portofoliului de active;
(b) activitatea de control – activitati specifice functiilor de conformitate, administrarea
riscurilor, audit intern;
(c) activitate suport – alte activităţi de administrare.
Politica de remunerare a EVERGENT Investments in ceea ce priveste planul de beneficii, in
functie de incadrarea pe o linie de activitate si pe clase de complexitate a postului ocupat este:
(a) planul de beneficii pentru functiile de Business si activitati Suport este sub forma de
participare la profit, prin raportare la performanta finaciara a societatii si in conditiile
realizarii unor indicatori de performanta stabiliti pentru fiecare compartiment;
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(b) planul de beneficii pentru functiile de Control este sub forma de bonusuri (un numar de
salarii suplimentare), prin raportare la indeplinirea obiectivelor postului sauactivitatii,
independent de performanta financiara a societatii, in conditiile realizarii unor indicatori de
performanta stabiliti pentru aceste functii;
(c) ca strategie pe termen lung in cadrul politicilor de remunerare in acord cu legislatia AFIA,
se va armoniza acordarea beneficiilor, alocand cel putin 50% sub forma de actiuni, prin
programe de Stock Option Plan.
La nivel individual performantele profesionale se evalueaza anual, calitativ si cantitativ, pe baza
criteriilor inscrise in Contractul Colectiv de Munca si in contractele individuale de muncă, in
conformitate cu procedura interna specifica.
Planul de beneficii se acorda in baza rezultatului evaluarii performantelor profesionale, utilizand
criterii de evaluare cantitative si calitative, stabilite astfel:
➢ pentru administratori - conform prevederilor Actului constitutiv, a contractelor de administrare
aprobate de Adunarea generală a acționarilor;
➢ pentru directori - conform prevederilor Actului constitutiv, a contractelor de management
aprobate de Adunarea generală a acționarilor si hotararii Consiliului de administratie;
➢ pentru angajati-conform prevederilor din Contractul Colectiv de Munca si contractul individual
de muncă, criteriile fiind stabilite, de regula, anual.

Sunt stabilite măsuri prin care se asigură identificarea și gestionarea riscurilor care pot apărea
la stabilirea indicatorilor,obiectivelor individuale sauvaloarea remunerației stabilită pe baza
performanței raportat la modul de desfășurare a activității de către persoanele care ocupă
diferite posturi, în special în ceea ce privește activitatea funcțiilor de bussiness și de control.
Planul de beneficii nu se va acorda in cazul realizarii unui rezultat net negativ, indicator compus
din profitul net realizat si castigul net din tranzactii reflectat in rezultatul reportat.
Remunerarea funcţiilor de control: nivelul remunerării personalului cu funcţii de control
trebuie să permită EVERGENT Investments să angajeze personal calificat şi cu experienţă în
aceste funcţii.
(a) planul de beneficii pentru personalul care deţin funcţii de control trebuie să se bazeze pe
obiective specifice funcţiei şi nu trebuie să fie stabilită exclusiv pe baza criteriilor de
performanţă la nivelul AFIA;
(b) remunerarea persoanelor aflate în funcţii de administrare a riscurilor şi de asigurare a
conformităţii este direct supravegheată de comitetul de nominalizare- remunerare;
(c) persoanele care ocupa functii de control /functii cheie sunt evaluate pentru indeplinirea si
menţinerea, pe toată durata de desfăşurare a activităţii, a cerinţelor privind competenţa si
experienţă profesională, integritate şi bună reputaţie si guvernanţă conform prevederilor
legale incidente ( Regulamentul ASF nr. 1/2019).
4. Remunerarea prin actiuni
In acord cu prevederile Actului constitutiv si ale hotararilor Adunarilor generale ale actionarilor,
administratorii, directorii si angajatii societatii au dreptul de a participa la profitul societatii
siplanurile de beneficii si prin alocarea de actiuni.
Acordarea beneficiilor sub forma de actiuni se poate face si prin programe de Stock Option Plan
(SOP), aprobate de actionari, cu urmatoarele caracteristici:
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(a) distribuirea de actiuni “EVER” catre administratorii, directorii si angajatii EVERGENT

Investments, avand ca sursa actiunile rascumparate de catre societate;
(b) pentru administratori si directori, criteriile de alocare sunt stabilite in acord cu prevederile

Actului Constitutiv si ale contractelor de administrare si de management;
(c) pentru salariati, Consiliul de administratie va stabili criteriile de identificare a beneficiarilor
SOP, numarul de actiuni ce urmeaza sa fie acordate fiecarei categorii de beneficiari, in acord
cu prevederile Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Munca si legislatiei AFIA.
5. Remuneratia
acţionarilor

administratorilor

si

directorilor

societatii.

Implicarea

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, art. 153^18, remuneratia
membrilor Consiliului de administratie si limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale
membrilor Consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul acestui organ si
ale remuneratiilor directorilor, sunt stabilite prin Actul constitutiv, aprobat de catre Adunarea
generala a actionarilor:
“ Art. 7. Consiliul de administratie
(11) Limitele generale anuale ale remuneratiilor si premiilor tuturor administratorilor,
inclusiv remuneratiile suplimentare ale administratorilor insarcinati cu functii specifice,
precum si ale directorilor sunt in cuantum de 0,6% din valoarea activului total mediu al anului
precedent, calculat si raportat conform prevederilor legale. Inclusa in limitele generale,
remuneratia lunara a tuturor membrilor consiliului de administratie este la nivelul a 0,015%
din valoarea activului total mediu al anului precedent, repartizata in mod egal.
Administratorii si directorii participa la planul de beneficii, platit inclusiv prin alocare de
actiuni ori de optiuni de a achizitiona actiuni ale societatii, in cuantum de 5% din profitul net
realizat si din castigul net din tranzactii reflectat in rezultatul reportat. Nivelul efectiv al
acestei participari se stabileste de catre Consiliul de administratie, dupa aprobarea situatiilor
financiare anuale in Adunarea Generala a Actionarilor.”
Adunarea generală ordinară a acționarilor aproba Politica de remunerare a conducatorilor
societății (membri ai Consiliului de administratie si directori), cu ocazia fiecărei modificări
semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.
Informatii detaliate se regasesc in Politica de remunerare aprobata de catre AGA din 28.01.2021:
www.evergent.ro.
6. Comunicarea remuneratiilor
Rapoartele anuale de activitate al Consiliului de administratie includ informatii privind
remuneratia totala pentru exercitiul financiar, beneficiile platite administratorilor si angajatilor
si programele de stimulare pentru a încuraja pastrarea angajatilor in companie.
De asemenea, Societatea intocmeste un raport de remunerare, care ofera informatii privind
remuneratiile, inclusiv beneficiile acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercitiu
financiar, administratorilor si directorilor, inclusiv celor nou recrutati si fostilor administratori
si directori, in conformitate cu politica de remunerare si cu cerintele legale.
Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercitiu financiar este supus votului in cadrul
Adunarii generale ordinare anuale a actionarilor, opinia actionarilor privind raportul de
remunerare, rezultata in urma votului, avand un caracter consultativ. Societatea va explica in
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urmatorul raport de remunerare modul in care s-a tinut cont de punctele de vedere ale
actionarilor si votul acestora cu privire la politica de remunerare.
Capitolul 15. PROCESUL DE RESTRUCTURARE
REORGANIZAREA SOCIETATII
Consiliul de administratie are permanent in atentie optimizarea structurii
organizatorice pentru asigurarea gestionarii active si performante a portofoliului.
EVERGENT Investments are definita o politica de conformitate interna, politica ce reprezintă
un program complex care cuprinde activităţi de reglementare, management al riscului,
fundamentarea deciziei investiţionale, pregătire a personalului şi adaptare continuă a
structurii organizatorice pentru flexibilizarea şi creşterea randamentului actului decizional.
Procesul de optimizare vizeaza armonizarea structurii organizatorice cu evolutiile din
mediul in care activeaza organizatia si urmareste valorificarea superioara a
expertizei personalului din perspectiva calitatii deciziilor si vitezei de adoptare a
acestora.
In acest proces continuu, Consiliul de administratie analizeaza oportunitatea adoptarii unor
masuri privind:
➢ reconfigurarea si optimizarea organigramei si fluxurilor decizionale;
➢ stabilirea structurilor, nivelelor ierarhice si responsabilitatilor compartimentelor;
➢ integrarea unor activitati si operatiuni pentru scurtarea ciclului analiza – decizie –
implementare;
➢ cresterea nivelului de expertiza prin infiintarea de comitete consultative in cadrul Consiliului
de administratie.
➢ procedurarea activitatii utilizand ca suport un sistem informatic integrat.
Programele de restructurare vizeaza, in paralel, atat dimensionarea optima a
personalului in raport cu obiectivele si performantele organizatiei, cat si optimizarea
costurilor, respectiv incadrarea acestora in plajele acceptate in sectorul specific.
Deciziile adoptate in planul restructurarii si reorganizarii activitatii sunt comunicate catre
actionari, feedback-ul acestora fiind important in conturarea directiilor de actiune in ceea ce
priveste politica de personal si structura organizatiei.
Actul Constitutiv
Revizuirea Actului constitutiv reprezinta o preocupare constanta a Consiliului de administratie
in sensul armonizarii prevederilor acestuia cu legislatia aplicabila.
In contextul definirii ca prioritate strategica imbunatatirea guvernantei corporative in cadrul
EVERGENT Investments, revizuirea Actului constitutiv reprezinta unul din principalele
proiecte.
Consiliul de administratie are in vedere ca, anual, premergator Adunarii generale a actionarilor,
sa evalueze mediul in care se desfasoara activitatea, contextul macroecomic si alte aspecte care
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pot influenta performantele societatii si sa analizeze oportunitatea propunerii pe ordinea de zi a
AGA a unor decizii privind modificarea Actului constitutiv.
In motivatia oportunitatii convocarii AGEA cu propunere de modificare a Actului constitutiv, se
vor avea in vedere, cel putin, urmatoarele aspecte:
1. evolutia inregistrata in structura de actionariat, opiniile exprimate de catre actionari in
cadrul Adunarilor generale ale actionarilor, cu prilejul intalnirilor de lucru bilaterale sau in
cadrul unor evenimente cu participare internationala;
2. politica de consultare a actionariatului, prin intermediul Adunarilor generale ale
actionarilor;
3. implementarea recomandarilor din acquis-ul comunitar, ale ASF si ale BVB cu privire la
principiile de conducere corporatista, principii ce trebuie respectate prin armonizarea
prevederilor Actului consitutiv cu cele ale legislatiei aplicabile;
Actul constitutiv al EVERGENT Investments prevede la art 19 – “Dispozitii finale” astfel:
“Prezentul act constitutiv se completeaza cu prevederile si reglementarile speciale emise de
reglementator, cu dispozitiile legale speciale precum si cu prevederile legale emise in
materia societatilor”.
4. armonizarea cu cele mai bune practici in domeniu precum si asigurarea cadrului pentru
posibilitatea transpunerii operative a modificarilor legislative la nivel national si
international.
Consiliul de administratie are in vedere ca propunerile de revizuire a Actului constitutiv sa
conduca la: implementarea celor mai inalte standarde de guvernanta corporativa, asigurarea
flexibilitatii actului decizional la nivelul adunarilor generale si evitarea unor blocaje decizionale,
delegarea de competente de la Adunarea generala a actionarilor catre Consiliul de administratie
- in vederea cresterii operativitatii implementarii unor operatiuni corporative esentiale pentru
societate, asigurarea cadrului pentru realizarea unei comunicari efective si active cu actionarii,
asigurarea functionarii Consiliului de administratie ca un organism colectiv pe baza unei
informari corecte si complete, adoptarea unor structuri clare si transparente de guvernanta
corporativa s.a.
Modificarea Actului constitiv are ca obiective: claritate si simplitate, implementarea celor mai
bune standarde de guvernanta corporativa, transparenta, eliminarea oricaror bariere
nejustificate in exercitarea drepturilor actionarilor, rezultatul vizat fiind realizarea unui Act
constitutiv modern si flexibil.
Sistemul de administrare
In concordanta cu prevederile Actului constitutiv, EVERGENT Investments este administrata
in sistem unitar.
EVERGENT Investments, in conformitate cu prevederile Actului constitutiv si ale art. 153 din
Legea 31/1990 privind societățile, poate opta prin hotarare a Adunarii generale extraordinare a
actionarilor, sa treaca la un sistem dualist, in care sa fie administrata de un directorat si de un
consiliu de supraveghere. Sistemul de administrare dualist este reglementat de Legea
societatilor.
In prezent, Consiliul de administratie considera ca sistemul unitar de administrare este adecvat
pentru organizarea si functionarea EVERGENT Investments.
95

COD DE GUVERNANTA CORPORATIVA

În cazul în care s-ar propune un sistem de administrare dualist, administratorii vor informa
acționarii și piața cu privire la motivele unei astfel de propuneri, precum și cu privire la modul
în care se are în vedere faptul că Codul va fi aplicat la noul sistem de management si control.
În cazul adoptării unui sistem de management și control dualist, articolele Codului de
Guvernanta corporativa se aplică în măsura în care sunt compatibile, adaptand dispozitiile
individuale la sistemul specific adoptat, fiind consecventi cu obiectivele unei bune guvernante
corporative, cu transparența informațiilor, protecția investitorilor și a piețelor, care sunt
urmărite de catre Cod în lumina criteriilor prevăzute de prezentul articol.
În primul raport de Guvernanță corporativă publicat după modificarea sistemului de
management și control, EVERGENT Investments va descrie în detaliu modul în care Codul a
fost aplicat unui astfel de sistem. Aceste informații vor fi publicate, de asemenea, în rapoartele
ulterioare, indicând orice modificări aduse procedurii urmarite în aplicarea Codului la sistemul
de management si control selectat.
Managementul cheltuielilor de functionare si administrare
Consiliul de administratie are ca obiectiv permanent incadrarea cheltuielilor de administrare in
plaja comisioanelor platite societatilor de administrare de catre fondurile de investitii (0,10% 0,50% din valoarea activelor totale).
In structura cheltuielilor de administrare, o parte importanta o constituie cheltuielile cu
comisioanele si onorariile impuse societatii.
Aceasta categorie, in cazul EVERGENT Investments - entitate reglementata de ASF, ca AFIA si
FIA si emitent cotat la BVB - cuprinde: comisioanele si onorariile datorate ASF, societatii
depozitare, societatii de registru, BVB, auditorului extern.
Cheltuielile variaza in functie de valoarea activului net lunar, de numarul adunarilor generale
ale actionarilor desfasurate, precum si de gama de servicii prestate de auditorul independent,
conform reglementarilor aplicabile (audit: situatii financiare individuale si consolidate,
tranzactii semnificative incheiate cu parti afiliate, etc).
Valoarea cheltuielilor cu comisioanele nu poate fi optimizata prin decizii interne
si influenteaza in mod direct indicatorii de performanta.
Cheltuielile de administrare includ si unele cheltuieli cu prestatiile externe sau cheltuieli cu
impozite si taxe aferente proprietatilor detinute precum si cheltuielile cu prestatiile juridice
destinate recuperarii unor creante.
In cadrul rapoartelor periodice de activitate Consiliul de administratie informeaza investitorii
cu privire la nivelul cheltuielilor de administare si pozitionarea in raport cu nivelul
comisioanelor platite societatilor de administrare de catre fondurile de pensii.
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Capitolul 16. RESPONSABILITATEA SOCIALA
Societatea contribuie la sustinerea actiunilor stiintifice, culturale, sportive,
medicale, educative, de mediu, evenimente de interes local sau national.
EVERGENT Investments desfasoara permanent activitati privind responsabilitatea sociala a
companiei, in fiecare an sprijinind in mod direct sau prin intermediul fundatiilor si
asociatiilor specializate, categoriile defavorizate din comunitatea unde isi desfasoara
activitatea sau sustine actiuni stiintifice, culturale, sportive, medicale, educative, de mediu,
evenimente de interes local sau national.
EVERGENT Investments utilizeza facilitatile fiscale ce pot avea ca destinatie actiunile de
sponsorizare saumecenate pe diferite domenii: cultural, artistic, educativ, de invatamant,
stiintific, social, protectia mediului, protectia drepturilor omului alte destinatii permise de lege.
In acest context EVERGENT Investments promoveaza valorile proprii: „transparenta,
calitatea, performanta” si sigla companiei, cu publicarea actiunilor din sfera
responsabilitatii sociale pe site-ul societatii www.evergent.ro.
Capitolul 17. POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
EVERGENT Investments are calitatea de operator de date personale, iar în raporturile cu
anumiți parteneri contractuali de persoană împuternicită. Societatea, în concordanță cu
prevederile art. 30 din Regulamentul UE nr. 679/2016 ține evidența activităților de prelucrare
a datelor cu caracter personal prin intermediul unui registru de date.
17.1. Responsabilul cu protecția datelor
În acord cu prevederile art. 37 din Regulament, Societatea a desemnat un responsabil cu
protecția datelor prin contract (2362/07.05.2018). Societatea se asigură că responsabilul cu
protecţia datelor este implicat în mod corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de
protecţia datelor cu caracter personal. EVERGENT Investments sprijină responsabilul cu
protecţia datelor în îndeplinirea sarcinilor, asigurându-i resursele necesare pentru executarea
acestor sarcini, privind accesarea datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare.
Societatea se asigură că responsabilul cu protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni
în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor. Acesta nu este demis sau sancţionat de către Societate
pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
Responsabilul cu protecţia datelor răspunde direct în faţa celui mai înalt nivel al conducerii.
Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate chestiunile
legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul Regulamentului.
Responsabilul cu protecţia datelor are obligaţia de a respecta secretul sau confidenţialitatea în
ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul
intern.
17.2. Responsabilul cu protecţia datelor are cel puţin următoarele sarcini:
(a) informarea Societății, precum şi a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la
obligaţiile care le revin în temeiul Regulamentului și a politicii şi al altor dispoziţii de drept
al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
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(b) monitorizarea respectării Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept
intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor Societății în ceea ce priveşte protecţia
datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare
şi de formare a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile
aferente;
(c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei
datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia;
(d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
(e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele
legate de prelucrare și consultarea cu privire la orice altă chestiune.
Capitolul 18. POLITICA PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII
BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI
EVERGENT Investments a procedurat activitatile derulate in cadrul Societății pe linia prevenirii
si combaterii spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism in relatiile cu clientii, acestea
fiind implementate conform Legii nr. 129/2019 și legislației în materie. Politicile şi procedurile
de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism sunt aprobate de
catre directorul general; functia de audit independent (auditorul financiar sau auditul intern) testeaza periodic eficiența politicilor, normelor interne, mecanismelor, sistemelor informatice şi
procedurile de administrare a riscului SB/FT, inclusiv evaluările de risc și metodologia de
realizare și actualizare a acestora.
Ofițerul de conformitate SB/FT si persoanele desemnate SB/FT sunt numite de catre Consiliul
de administratie/conducerea executiva, cu respectarea conditiilor legale. Ofiterul de
conformitate SB/FT este subordonat direct Consiliului de administratie.
Ofițerul de conformitate SB/FT si persoanele desemnate SB/FT raspund pentru îndeplinirea
responsabilitatilor stabilite de legislatia speciala in materie, inclusiv efectuarea raportarilor
catre ONPSB si ASF, daca este cazul.
Capitolul 19. REVIZUIREA CODULUI
Codul de Guvernanta corporativa se va revizui de catre Consiliul de administratie ori de cate ori
este necesar.

Claudiu Doroş
Presedinte Director general
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